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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: manfaat ekonomi koperasi yang diterima 

oleh anggota koperasi KUD Usaha Bersama, pendapatan rumah tangga anggota koperasi, 

kontribusi manfaat ekonomi koperasi terhadap pendapatan rumah tangga angggota, serta 

menyusun alternatif strategi pengembangan KUD Usaha Bersama selanjutnya.  Penelitian 

ini dilakukan di KUD Usaha Bersama di Desa Trimodadi Kecamatan Abung Selatan 

Kabupaten Lampung Utara yang dipilih secara sengaja (purposive).  Metode penelitian 

yang digunakan adalah metode studi kasus. Data penelitian dikumpulkan pada bulan 

Maret 2016.  Data yang terkait dengan koperasi diperoleh dari pengurus koperasi, 

sedangkan data terkait kinerja koperasi diperoleh dari anggota sebanyak 72 orang yang 

dipilih dengan menggunakan metode acak sederhana (simple random sampling).  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: manfaat ekonomi yang diterima oleh koperasi 

masih relatif rendah, pendapatan rumah tangga anggota anggota KUD Usaha Bersama 

masuk dalam kategori rendah berdasarkan standar Pendapatan Nasional Indonesia, dan 

kontribusi manfaat ekonomi koperasi terhadap pendapatan rumah tangga anggota dalam 

persentase kecil.  Strategi yang dapat dipilih untuk pengembangan KUD Usaha Bersama 

yaitu strategi pertumbuhan, antara lain: mengoptimalkan perputaran modal dengan 

memanfaatkan anggota yang merasa terbantu dengan keberadaan koperasi, menggunakan 

unit usaha yang banyak dan sesuai kebutuhan anggota agar anggota merasa terbantu 

dengan keberadaan koperasi, serta mengoptimalkan perputaran modal dengan 

memanfaatkan teknologi yang lebih modern. 
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ABSTRACT 

 
ANALYSIS OF COOPERATIVE PERFORMANCE SERVICE TO THE 

MEMBER’S AND ITS DEVELOPMENT STRATEGY 

(Case Study at KUD Usaha Bersama in Trimodadi Village Abung Selatan  

Sub-District Lampung Utara Regency) 

 

 

By 

 

Winda Verawati Sijabat 

 

 
This research aimed to analyze the economic benefit that received by the members of 

KUD Usaha Bersama (Usaha Bersama Village Unit Cooperatives), the household income 

of the cooperatives members, the cooperative’s economic benefit contribution to its 

members’ household income, and to arrange the further alternative strategy of developing 

KUD Usaha Bersama. This research was taken  in KUD Usaha Bersama in Trimodadi 

Village of Abung Selatan Sub District of Lampung Utara Regency selected purposively. 

The research method employed was case study. Data of research was collected on March 

2016.  The data related to cooperatives was obtained from cooperatives’ administrators, 

while that related to operation performance was obtained from 72 cooperatives members 

as the respondents selected using simple random sampling technique. The results of 

research showed that the economic benefit of the members received from cooperatives 

was still relatively low, the household income of KUD Usaha Bersama members 

belonged to low category based on Indonesian National Revenue Standard, the 

contribution of such the economic benefit on the members’ household income was small 

in percentage.  The strategy that could be taken for developing KUD Usaha Bersama 

should be growth strategy, including: optimizing the capital circulation by means of 

utilizing the members feeling helped with the presence of cooperatives, using many 

business units corresponding to the members need in order to help the members by the 

presence of cooperatives, and optimizing the capital circulation by utilizing more modern 

technology.   

 

Key words: development strategy, KUD, service performance 
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I.  PENDAHULUAN 

 

 

 

A.  Latar Belakang 

 

 

Koperasi adalah salah satu bentuk usaha berbadan hukum yang berdiri di 

Indonesia.  Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992, 

koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan 

hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi 

sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas 

kekeluargaan.  Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada 

khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan 

perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil 

dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 

 

Berbagai program pengembangan sektor pertanian dan industri rakyat yang 

pada umumnya dikelola pengusaha kecil bisa dijalankan dengan skala ekonomi 

yang lebih besar, lebih efisien dan efektif dengan adanya koperasi (Syahrudin, 

2003).  Koperasi juga merupakan tempat yang efektif bagi anggotanya untuk 

saling bekerjasama dan menghimpun kekuatan guna mengatasi berbagai 

hambatan struktural, membuka akses kepada pasar, modal, informasi dan 

teknologi, dengan mengoptimalkan potensi dan memanfaatkan peluang usaha 

yang terbuka. 
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Salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki perkembangan yang besar 

terhadap peningkatan jumlah koperasi ialah Provinsi Lampung.  Pada Tabel 1 

dijelaskan bahwa Provinsi Lampung berada di urutan ke lima berdasarkan 

provinsi dengan jumlah koperasi terbanyak di Pulau Sumatera.  Provinsi 

Lampung pada Juni 2014 memiliki koperasi sebanyak 4.698 unit, sedangkan 

pada Desember 2014 jumlah koperasi di Provinsi Lampung adalah 4.836 unit 

sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam waktu 6 bulan terjadi penambahan 

koperasi sebanyak 138 unit.  Penyebaran koperasi di Pulau Sumatera 

berdasarkan provinsi pada tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1.  Penyebaran koperasi di Pulau Sumatera berdasarkan provinsi,  tahun  

 2014 

 

No. Provinsi Jumlah koperasi (unit) 

1. Sumatera Utara 12.286 

2. N.  Aceh Darussalam 7.428 

3. Sumatera Selatan 5.852 

4. Riau 4.993 

5. Lampung 4.836 

6. Sumatera Barat 3.800 

7. Jambi 3.685 

8. Bengkulu 2.252 

9. Kepulauan Riau 2.252 

10. Bangka Belitung 1.058 

 

Sumber: Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik  

   Indonesia, 2014 

 

 

Koperasi Unit Desa (KUD) merupakan cikal bakal jenis koperasi pertama yang 

banyak didirikan di Indonesia termasuk di Provinsi Lampung, namun saat ini 

jumlah KUD semakin berkurang dan banyak muncul jenis koperasi lainnya 

didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan anggotanya.  Tabel 2 

menunjukkan penyebaran jumlah koperasi menurut jenisnya di Provinsi 
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Lampung serta tingkat aktifitas dari masing-masing jenis koperasi tersebut 

pada tahun 2015. 

 

Tabel 2.  Perkembangan jumlah koperasi menurut jenisnya di Provinsi  

 Lampung tahun 2015 

 
No. Jenis Koperasi Koperasi (unit) 

Aktif Tidak Aktif Jumlah 

1. KUD 94 160 254 

2. Kop. Pertanian 215 510 725 

3. Kop. Perkebunan 60 71 131 

4. Kop. Peternakan 22 40 62 

5. Kop. Nelayan  24 52 76 

6. Kop. Kehutanan  3 4 7 

7. Kopti  4 4 8 

8. Kopinkra  8 33 41 

9. Kop. Pondok Pesantren 110 122 232 

10. Kopkar 153 114 267 

11. Kop. Angkatan Darat 10 1 11 

12. Kop. Angkatan Laut 2 0 2 

13. Kop. Angkatan Udara 1 0 1 

14. Kop. Kepolisian 10 2 12 

15. Kop. Serba Usaha 438 365 803 

16. Kop. Pasar  50 39 89 

17. Kop. Simpan Pinjam 271 61 332 

18. Kop. Angkutan Darat 7 19 26 

19. Kop. Wisata 1 9 10 

20. Kop. Telkom  8 11 19 

21. Kop. Perumahan 0 2 2 

22. Kop. Pegawai Negeri (KPRI)  232 73 305 

23. Kop. Listrik Pedesaan 1 0 1 

24. Kop. Wanita 166 168 334 

25. Kop. Profesi  4 7 11 

26. Kop. Veteran  1 5 6 

27. Kop. Wredatama  7 4 11 

28. Kop. Papabri 4 1 5 

29. Kop. Mahasiswa  1 1 2 

30. Kop. Pemuda  8 32 40 

31. Kop. Pertambangan  8 3 11 

32. Kop. Pedagang Kaki Lima 4 8 12 

33. Kop. Jamu Gendong 1  0 1 

34. Kop. Lainnya 678 378 1.056 

35. Kop. Jasa Keuangan Syariah 151 36 187 

36. Kop. Sekunder  3 0 3 

Jumlah 2.760 2.335 5.095 

 

Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung,  

2015 
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Tabel 2 menunjukkan bahwa jumlah KUD yang ada di Provinsi Lampung ialah 

sebanyak 254 unit.  Berdasarkan jumlah tersebut, hanya 94 unit KUD yang 

berstatus aktif, sedangkan sisanya berstatus tidak aktif atau lebih sering dikenal 

dengan istilah mati suri.  Ketika banyak jumlah KUD yang mati suri akibat 

tidak dapat bertahan menghadapi persaingan, ada beberapa KUD yang mampu 

bertahan bahkan mendapatkan penghargaan sebagai koperasi berprestasi yang 

diberikan oleh pemerintah.  Salah satu KUD yang berprestasi tersebut adalah 

KUD Usaha Bersama yang terletak di Desa Trimodadi Kecamatan Abung 

Selatan Kabupaten Lampung Utara. 

 

Menurut Direktori Koperasi Kabupaten Lampung Utara (2014), KUD Usaha 

Bersama merupakan KUD yang secara berturut-turut mendapatkan 

penghargaan koperasi berprestasi tingkat kabupaten dari tahun 2004 hingga 

tahun 2010.  Berdasarkan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah No.22/Kep/M.KUKM/VII/2011 pada tahun 2011, KUD Usaha 

Bersama kembali meraih penghargaan sebagai koperasi berprestasi pada 

tingkat provinsi.  Seleksi pemilihan koperasi berprestasi pada tahun 2011 di 

tingkat provinsi ini diikuti oleh 29 provinsi yang ada di Indonesia dengan 

usulan koperasi sebanyak 237 unit, dimana dari jumlah tersebut hanya 75 

koperasi berprestasi yang dipilih dan KUD Usaha Bersama merupakan salah 

satunya. 

 

KUD Usaha Bersama terdaftar pada kantor Departemen Koperasi dan PKM 

Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 02 April 1981 dengan nomor badan 

hukum: 381/BH/KDK.73/VI/1981 dan pada tanggal 25 Juli tahun 1996 
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diadakan penyesuaikan anggaran dasar sesuai dengan UU No. 25 Tahun 1992, 

sehingga nomor badan hukum menjadi : 183/BH/PAD/KWK/VII/1996 (KUD 

Usaha Bersama, 2014).  Jumlah anggota KUD Usaha Bersama saat ini adalah 

1.101 orang.  Sebagian besar mata pencarian anggota KUD Usaha Bersama 

adalah sebagai petani dan pedagang.  Pencapaian keberhasilan KUD Usaha 

Bersama dalam bidang pengelolaan usaha dapat dilihat pada bidang 

permodalan dan posisi keuangan koperasi.  Besarnya total aktiva dan pasiva 

KUD Usaha Bersama pada neraca per 31 Desember 2014 adalah 

Rp2.537.459.529,00.  Sisa Hasil Usaha (SHU) KUD Usaha Bersama pada 

tahun 2013 adalah Rp91.257.332,00 dan pada tahun 2014 mengalami 

peningkatan sebesar 4,08 persen sehingga menjadi Rp94.987.010,00.  

Perkembangan secara rinci komponen permodalan KUD Usaha Bersama dari 

tahun 2010 hingga 2014 dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

Tabel 3.  Perkembangan modal KUD Usaha Bersama, tahun 2010-2014 

 
N

o 

 

Uraian 

Tahun 

2010 2011 2012 2013 2014 

1. Simpanan 

Pokok 

6.600.000,00 6.440.000,00 6.440.000,00 6.440.000,00 6.440.000,00 

2. Simpanan 

Wajib 

110.251.718,00 110.251.718,00 153.235.550,00 186.424.967,00 222.972.900,00 

3. Donasi 11.575.000,00 11.575.000,00 11.575.000,00 11.575.000,00 11.575.000,00 

4. Cadangan 

Koperasi 

104.571.783,00 124.004.986,00 147.555.614,00 180.745.031,00 217.247.964,00 

5. Cadangan 

Khusus 

34.917.747,00 34.917.747,00 204.917.747,00 204.917.747,00 204.917.747,00 

6. SHU Tahun 

Berjalan 

48.583.011,00 56.119.509,00 82.973.543,00 91.257.332,00 94.987.010,00 

Jumlah 316.339.259,00 343.308.960,00 606.697.454,00 681.360.077,00 681.360.077,00 

 

Sumber: KUD Usaha Bersama, 2014 
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Keberhasilan KUD Usaha Bersama tentunya tak lepas dari kinerja pelayanan 

yang diberikan koperasi kepada anggotanya.  Kinerja dapat didefinisikan 

sebagai tingkat pencapaian hasil atau “the degree of accomplishment” atau 

dengan kata lain kinerja merupakan tingkat pencapaian tujuan organisasi.  

Kinerja organisasi yang semakin tinggi akan menyebabkan tingkat pencapaian 

tujuan organisasi juga semakin tinggi.  Suatu organisasi dikatakan memiliki 

kinerja yang optimal jika menghasilkan sesuatu yang menguntungkan bagi para 

pemegang saham (Kaban, 2000). 

 

Kinerja pelayanan KUD Usaha Bersama dapat dilihat jika koperasi 

menghasilkan sesuatu yang menguntungkan bagi para anggotanya, yakni 

manfaat ekonomi koperasi yang diterima anggota.  Manfaat ekonomi koperasi 

diperoleh secara diperhitungkan dan secara tunai.  Manfaat diperhitungkan 

seperti harga pelayanan yang diterima anggota koperasi, selisih harga beli di 

koperasi dibandingkan dengan di luar koperasi,dan selisih harga jual di 

koperasi dibandingkan dengan di luar koperasi, sedangkan secara tunai dilihat 

dari Sisa Hasil Usaha (SHU) dan tunjangan yang diterima oleh anggota 

(Wiandhani, 2015).  Manfaat ekonomi yang diberikan KUD Usaha Bersama 

perlu dihitung untuk melihat seberapa besar kontribusi koperasi dalam 

menyejahterahkan anggotanya.  Hal ini dapat dilihat dari besar kontribusi 

manfaat ekonomi koperasi terhadap pendapatan yang diterima anggota 

koperasi.  Pendapatan rumah tangga anggota koperasi dapat dihitung dengan 

menjumlahkan keseluruhan pendapatan dari kegiatan usahatani, pendapatan 

dari luar usahatani, pendapatan dari usaha non pertanian, dan pendapatan dari 

mengikuti koperasi itu sendiri. 
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KUD Usaha Bersama sebagai suatu organisasi ekonomi diharapkan dapat 

menjalankan prinsip ekonomi yang sehat untuk dapat mempertahankan kinerja 

yang telah dicapai atau bahkan lebih maju dari kinerja yang telah dicapai.  

Mempertahankan dan memajukan kinerja KUD Usaha Bersama dapat 

dilakukan dengan cara menyusun strategi pengembangan koperasi.  Menurut 

Chandler dalam Rangkuti (2000), strategi merupakan alat untuk mencapai 

tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, progran 

tindak lanjut, serta prioritas alokasi sumber daya.  Perumusan strategi dapat 

dilakukan dengan cara mengembangkan misi bisnis, mengenali peluang dan 

ancaman eksternal perusahaan, menetapkan objektif jangka panjang, 

menghasilkan strategi alternatif dan memilih strategi tertentu untuk 

dilaksanakan (David, 2004).  Strategi pengembangan KUD Usaha Bersama 

dapat dilakukan dengan melihat faktor-faktor apa saja yang ada di lingkungan 

internal dan eksternal koperasi.  Hasil identifikasi tersebut dapat dilanjutkan 

dengan memilih faktor strategis dalam bentuk matriks IFE dan EFE yang dapat 

digunakan dalam menyusun strategi pengembangan dengan menggunakan alat 

analisis SWOT.  Perumusan strategi pengembangan KUD Usaha Bersama 

kedepannya diperlukan agar KUD Usaha Bersama dapat terus berkembang 

serta dapat terus bertahan di tengah perubahan-perubahan yang terjadi. 

 

B.  Perumusan Masalah 

 

 

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam 

penelitian ini yaitu: 
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(1) bagaimana manfaat ekonomi koperasi yang didapatkan oleh anggota KUD 

Usaha Bersama di Desa Trimodadi Kecamatan Abung Selatan Kabupaten 

Lampung Utara tahun 2015? 

(2) bagaimana pendapatan rumah tangga anggota KUD Usaha Bersama di 

Desa Trimodadi Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara 

tahun 2015? 

(3) bagaimana kontribusi manfaat ekonomi koperasi terhadap pendapatan 

rumah tangga anggota KUD Usaha Bersama di Desa Trimodadi 

Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara tahun 2015? 

(4) bagaimana alternatif strategi yang tepat bagi perkembangan KUD Usaha 

Bersama di Desa Trimodadi Kecamatan Abung Selatan Kabupaten 

Lampung Utara selanjutnya? 

 

C.  Tujuan Penelitian 

 

 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan, maka penelitian ini 

memiliki tujuan: 

(1) menganalisis manfaat ekonomi koperasi yang diterima oleh anggota KUD 

Usaha Bersama di Desa Trimodadi Kecamatan Abung Selatan Kabupaten 

Lampung Utara tahun 2015. 

(2) menganalisis pendapatan rumah tangga anggota KUD Usaha Bersama di 

Desa Trimodadi Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara 

tahun 2015. 
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(3) menganalisis kontribusi manfaat ekonomi koperasi terhadap pendapatan 

rumah tangga anggota KUD Usaha Bersama di Desa Trimodadi 

Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara tahun 2015? 

(4) menyusun alternatif strategi pengembangan KUD Usaha Bersama di Desa 

Trimodadi Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara 

selanjutnya. 

 

D.  Kegunaan Penelitian 

 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi: 

1. Pemerintah 

Sebagai salah satu bahan pertimbangan dan informasi dalam membuat 

keputusan dan kebijaksanaan dalam pengembangan koperasi. 

2. Pengurus Koperasi 

Sebagai bahan pertimbangan pola pengembangan yang tepat dalam upaya 

peningkatan kemampuan dan potensi yang dimiliki koperasi. 

3. Peneliti lain 

Sebagai bahan referensi bagi penelitian lain yang melakukan penelitian 

sejenis. 
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II.  TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN 

 

 

 

A.  Tinjauan Pustaka 

 

 

1.  Konsep Koperasi 

 

 

Konsep-konsep koperasi yang akan dibahas antara lain yaitu definisi dan tujuan 

koperasi, prinsip, fungsi dan peran koperasi, penggolongan koperasi, organisasi 

koperasi, permodalan koperasi, keanggotaan koperasi, serta sisa hasil usaha 

(SHU) koperasi. 

 

a.  Definisi dan Tujuan Koperasi 

 

 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 pasal 1 tentang 

perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang 

atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip 

koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas 

kekeluargaan.  Menurut The International Labour Organization (ILO) (2000) 

koperasi adalah suatu perkumpulan orang (biasanya yang memiliki kemampuan 

ekonomi terbatas) melalui suatu bentuk organisasi perusahaan yang diawasi 

secara demokratis, masing-masing memberikan sumbangan setara terhadap modal 

yang diperlukan dan bersedia menanggung risiko serta menerima imbalan sesuai 

dengan usaha yang mereka lakukan. 
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Menurut Hendar dan Kusnadi (2005) koperasi adalah organisasi yang otonom 

yang berada di dalam lingkungan sosial ekonomi dan sistem ekonomi yang 

memungkinkan setiap individu dan setiap kelompok orang merumuskan tujuan- 

tujuannya secara otonom dan mewujudkan tujuan-tujuan itu melalui aktivitas- 

aktivitas ekonomi yang dilaksanakan secara bersama. 

 

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat diambil sebuah kesimpulan yang 

menggambarkan tujuan utama dari dibentuknya sebuah koperasi yang juga 

dijelaskan oleh Undang-undang Perkoperasian No. 25 Tahun 1992, yaitu tujuan 

utama dari pendirian koperasi adalah untuk memajukan kesejahtaraan anggota 

pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan 

perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil 

dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta 

berdasar atas asas kekeluargaan. 

 

b.  Prinsip, Fungsi, dan Peran Koperasi 

 

 

Prinsip pada dasarnya merupakan sebuah ideologi yang menjadi dasar berjalannya 

sebuah organisasi.  Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 5 ayat 1 Undang undang 

No. 25 tahun 1992, Koperasi Indonesia melaksanakan prinsip – prinsip koperasi 

meliputi: 

(1) keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka 

(2) pengelolaan dilakukan secara demokratis 

(3) pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya 

jasa usaha masing-masing anggota 

(4) pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal 
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(5) kemandirian 

 

Tugas utama koperasi adalah menunjang kegiatan usaha para anggotanya dalam 

rangka meningkatkan kesejahteraan para anggotanya melalui pengadaan barang 

dan jasa yang dibutuhkan dengan harga, mutu atau syarat-syarat yang lebih 

menguntungkan daripada yang ditawarkan oleh di pasar atau oleh badan-badan 

usaha lain.  Koperasi harus dapat melaksanakan fungsi dan perannya dengan baik 

sehingga dapat menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan anggotanya secara 

efektif dan meningkatkan potensi pelayanan kepada para anggota.  Menurut Pasal 

4 Undang-Undang No. 25 tahun 1992, fungsi dan peranan koperasi adalah: 

(1) membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota 

pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk meningkatkan 

kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. 

(2) berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan 

manusia dan masyarakat. 

(3) memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan 

perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya. 

(4) berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional 

yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan 

demokrasi ekonomi. 

 

c.  Sisa Hasil Usaha (SHU) 

 

 

Menurut pasal 45 ayat (1) UU No. 25 tahun 1992, Sisa Hasil Usaha Koperasi 

merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi 

biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang 
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bersangkutan.  SHU dibagikan kepada anggota sebanding jasa usaha yang 

dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi setelah dikurangi dana 

cadangan, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan 

keperluan koperasi, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.  Penetapan besarnya 

pembagian kepada para anggota dan jenis serta jumlahnya ditetapkan oleh Rapat 

Anggota sesuai dengan AD/ART Koperasi.  Semakin besar transaksi (usaha dan 

modal) anggota dengan koperasinya, maka semakin besar SHU yang akan 

diterima. 

 

Menurut UU No. 25 tahun 1992 pasal 5 ayat 1 mengatakan bahwa “Pembagian 

SHU kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang 

dimiliki seseorang dalam koperasi, tetapi juga berdasarkan perimbangan jasa 

usaha anggota terhadap koperasi.  Ketentuan ini merupakan perwujudan 

kekeluargaan dan keadilan”.  Rumus SHU anggota secara keseluruhan adalah 

(Sekretaris Negara Republik Indonesia, 1992): 

SHUA = JUA + JMA ..........................................................  (1) 

 

Keterangan: 

 

SHUA  : Sisa hasil usaha anggota  

JUA  : Jasa usaha anggota  

JMA  : Jasa modal anggota     

 

Rumus pembagian SHU koperasi per anggota adalah (Sekretaris Negara Republik 

Indonesia, 1992): 

      
  
   
     

  
   

                   ...................................  (2) 

 

Keterangan: 

 

SHUPA  : Sisa hasil usaha per anggota 

VA  : Volume usaha anggota (total transaksi anggota) 

JUA  : Jasa usaha anggota 
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VUK  : Volume usaha total koperasi (total transaksi koperasi) 

SA  : Jumlah simpanan anggota 

JMA  : Jasa modal anggota 

TMS  : Modal sendiri total (simpanan anggota total) 

 

 

Peningkatan skala dan volume usaha kerja pada koperasi akan menuntut 

penambahan dana atau modal, oleh karena itu harus terjadi peningkatan laba 

koperasi atau sisa hasil usahanya guna kesejahteraan anggota.  Besar kecilnya 

nilai modal yang ada pada koperasi menentukan pula besar kecilnya lapangan 

usaha yang dijalankan koperasi tersebut.  Sisa hasil usaha adalah pendapatan yang 

diperoleh dalam satu tahun  dikurangi penyusutan dan beban-beban dari tahun 

buku yang bersangkutan (Soemarso, 2005). 

 

Sebagai suatu badan usaha, koperasi di dalam menjalankan kegiatan usahanya 

tentu saja  menghendaki agar mendapatkan keuntungan atau sisa  hasil usaha yang 

banyak, maka Sisa Hasil Usaha (SHU) tersebut dapat disisihkan sebagian untuk 

cadangan koperasi dan selanjutnya bisa dipergunakan untuk menambah modal 

koperasi.  Lingkup usaha koperasi akan semakin besar dengan sendirinya apabila 

modal koperasi bertambah besar.  Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi sisa  

hasil usaha, yaitu faktor intern dan ekstern.  Faktor intern terdiri dari partisipasi 

anggota, jumlah modal sendiri, kinerja pengurus, jumlah unit usaha yang dimiliki 

dan kinerja karyawan, sedangkan faktor ekstern terdiri dari modal pinjaman 

(Yanti, 2005). 

 

2.  Kinerja Pelayanan Koperasi 

 

 

Istilah kinerja berasal dari kata Job Performance atau Actual Performance 

(prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai seeseorang).  Pengertian 
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kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai seseorang 

pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya (Mangkunegara, 2001).  Prawirosentono dalam Sinambela 

(2012) menyatakan kinerja adalah hasil kerja yang dicapai seseorang atau 

kelompok dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab 

masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan 

secara legal, tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan moral dan etika.   Rivai 

dalam Sinambela (2012) menjelaskan kinerja adalah hasil atau tingkat 

keberhasilan seseorang atau keseluruhan dalam periode tertentu didalam 

melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar 

hasil kerja, target sasaran, atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan 

telah disepakati bersama. 

 

Menurut Moenir (2000) pelayanan adalah suatu sikap atau cara dalam melayani 

pelanggan mendapatkan kepuasan diantaranya yaitu kecepatan, keramahan dan 

kenyamanan.  Pelayanan merupakan serangkaian kegiatan, karena itu pelayanan 

juga merupakan suatu proses.  Pelayanan merupakan bentuk penilaian pelanggan 

terhadap tingkat pelayanan yang diterima (perceived service) dengan tingkat 

pelayanan yang diharapkan (expected service).  Apabila jasa yang diterima atau 

dirasakan (perceived service) sesuai yang diharapkan, maka pelayanan 

dipersepsikan baik atau memuaskan, sedangkan apabila pelayanan yang diterima 

melampaui harapan pelanggan, maka pelayanan dipersepsikan sebagai pelayanan 

ideal.  Sebaliknya jika pelayanan yang diterima lebih rendah dari yang 

diharapkan, maka pelayanan dipersepsikan buruk.  Oleh karena itu, baik tidaknya 
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pelayanan tergantung pada kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi harapan 

pelangganya yang konsisten (Kotler, 2003). 

 

Kinerja pelayanan koperasi dapat dilihat dari sejauhman keberhasilan koperasi 

dalam mencapai tujuan.  Menurut Ropke (2003) dalam hubungannya dengan 

keberhasilan usaha koperasi, konsep keberhasilan usaha bersifat relatif.  Hal ini 

menjelaskan bahwa keberhasilan usaha suatu organisasi ekonomi (termasuk 

koperasi) selalu mengimplikasikan pendapatan yang harus lebih besar daripada 

pengeluarannya.  Koperasi sebagai suatu organisasi ekonomi, keberhasilan 

usahanya dapat diukur dengan sisa hasil usaha (SHU)nya.   

 

Menurut Hanel dalam Yuliani (2007), keberhasilan usaha koperasi dapat dilihat 

dari tiga indikator, yaitu: 

(1) Keberhasilan dalam bisnis (business success) 

Keberhasilan koperasi dalam sisi bisnis diketahui dengan mengetahui 

bagaimana penyelenggaraan rapat anggota dan rapat pengurus dalam satu 

tahun buku sesuai ketentuan dan kebutuhan, manajemen pengawasan, 

keberadaan dan tingkat realisasi rencana kerja (RK) serta rencana anggaran 

pendapatan dan belanja (RAPB), rasio kondisi operasional kegiatan atau 

usaha yang dilakukan, kinerja kepengurusan, tertib administrasi (organisasi, 

usaha dan keuangan), keberadaan sistem informasi, kemudahan untuk 

mendapatkan (akses) informasi, struktur permodalan, tingkat kesehatan 

kondisi keuangan (liquiditas, solvabilitas, profitabilitas dan rasio perputaran 

piutang), kemampuan bersaing koperasi, strategi bersaing koperasi dan 

inovasi yang dilakukan. 
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(2) Keberhasilan dalam keanggotaan (members success). 

Keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya dapat diukur dari 

peningkatan kesejahteraan anggota.  Keberhasilan koperasi dalam 

meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi anggotanya akan lebih mudah 

diukur apabila aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh anggota dilakukan 

melalui koperasi sehingga peningkatan kesejahteraannya akan lebih mudah 

diukur.  Tingkat kesejahteraan dalam pengertian ekonomi dapat ditandai 

dengan tinggi rendahnya pendapataan riil.  Kesejahhteraan ekonomi 

seseorang atau masyarakat akan meningkat apabila pendapatan riil seseorang 

atau masyarakat tersebut meningkat.  Berkaitan dengan jalan pikiran tersebut, 

apabila tujuan koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggotanya, maka 

berarti pula tujuan koperasi itu harus diwujudkan dalam bentuk meningkatnya 

pendapatan para anggotanya.  Keberhasilan koperasi dalam keanggotaan juga 

ditentukan oleh aspek non materil.  Aspek non materil adalah manfaat yang 

diterima oleh anggota dalam bentuk non fisik (kepuasan). 

(3) Keberhasilan dalam pembangunan (development success). 

Keberhasilan dalam pembangunan menyangkut beberapa aspek diantaranya: 

ketaatan koperasi dalam pembayaran pajak, pertumbuhan penyerapan tenaga 

kerja koperasi dan tingkat upah karyawan. 

 

Disman (2005) menetapkan lima indikator untuk menilai keberhasilan usaha 

koperasi, yaitu besarnya volume atau omset usaha, jumlah SHU yang dicapai, 

ratio layanan kepada anggota dan bukan anggota, deversifikasi usaha dan jumlah 

modal.   
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3.  Manfaat Koperasi 

 

 

Koperasi sebagai organisasi yang berwatak sosial pada dasarnya mempunyai dua 

jenis orientasi, yakni service oriented  dan profit oriented.  Sercice oriented 

ditujukan kepada anggota dan profit oriented ditujukan kepada non anggota.  Jika 

koperasi bertransaksi dengan non anggota, maka ia harus bertindak sebagaimana 

perusahaan individual yang menjual produknya ke pasar.  Service oriented yang 

diarahkan kepada anggota dapat berwujud harga pelayanan dan selisih hasil usaha 

yang didapatkan pada akhir tahun buku.  Harga pelayanan yang dimaksudkan 

disini adalah selisih harga umum dengan harga di koperasi.  Harga pelayanan 

merupakan manfaat ekonomi langsung (manfaat diperhitungkan) yang dirasakan 

oleh anggota.  Hal ini berlaku jika harga beli dikoperasi lebih rendah dari pada 

harga umum atau tingkat bunga pinjaman di koperasi lebih rendah dari pada 

tingkat bunga pinjaman di pasaran umumnya.  Berdasarkan hal tersebut dapat 

disimpulkan bahwa harga pelayanan berlaku jika nilai penjualan melalui koperasi 

lebih tinggi daripada nilai penjualan ke perusahaan lain. 

 
Selisih hasil usaha pada dasarnya adalah hasil usaha koperasi setelah dikurangi 

harga pelayanan, sehingga selisih hasil usaha muncul sebagai konsekuensi adanya 

transaksi angtara anggota dengan koperasi.  Semakin banyak transaksi seseorang 

akan semakin besar kontribusinya terhadap pembentukan SHU.  Besarnya jasa 

anggota menjadi dasar dalam menentukan besarnya SHU yang diterimanya.  SHU 

adalah manfaat ekonomi tidak langsung (manfaat tunai) yang dirasakan oleh 

anggota (Hendar & Kusnadi, 2005). 
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Manfaat ekonomi koperasi = SHU (manfaat ekonomi tunai) + Harga pelayanan  

(manfaat ekonomi diperhitungkan) 

Harga pelayanan  = selisih harga umum dengan harga koperasi 

 

Koperasi juga memberikan manfaat ekonomi lain kepada anggotanya. Manfaat 

ekonomi dapat dijadikan cara untuk meningkatkan partisipasi, salah satunya 

adalah melalui pemberian bonus atau tunjangan. Berbagai tunjangan yang 

diberikan koperasi kepada anggota dapat berupa tunjangan hari raya dan tunjangan 

kesehatan (Hendar dan Kusnandi, 1999). 

 

4.  Teori Pendapatan Rumah Tangga 

 

 

Pendapatan dapat didefinisikan sebagai jumlah seluruh uang yang diterima oleh 

seseorang atau rumah tangga selama jangka jaktu tertentu (biasanya satu tahun).  

Pendapatan terdiri dari upah atau penerimaan tenaga kerja, pendapatan dari 

kekayaan seperti sewa, bunga dan deviden, serta pembayaran transfer atau 

penerimaan dari pemerintah, seperti tunjangan sosial atau asuransi pengangguran 

(Samuelson dan Nordhaus, 1996).  Sajogyo dalam Firani (2011) membedakan 

pendapatan rumah tangga di pedesaan terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu: 

a. pendapatan dari usaha bercocok tanam padi 

b. pendapatan dari usaha bercocok tanam padi, palawija dan kegiatan pertanian 

lainnya. 

c. pendapatan yang diperoleh dari seluruh kegiatan termasuk sumber-sumber 

mata pencarian diluar bidang pertanian. 
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Pendapatan rumah tangga anggota koperasi tentu tidak hanya terdiri dari 

pendapatan usaha pertanian dan usaha non pertaniannya, melainkan ada 

pendapatan lain dari koperasi yang diikutinya.  Pendapatan dari koperasi 

merupakan manfaat ekonomi yang dapat dirasakan oleh anggota koperasi baik 

secara langsung maupun tidak langsung. 

 

5.  Teori Usahatani 

 

Menurut Soekartawi (1995), ilmu usahatani adalah ilmu yang mempelajari 

bagaimana seseorang mengalokasikan sumberdaya yang ada secara efektif dan 

efisien untuk tujuan memperoleh keuntungan yang tinggi pada waktu tertentu.  

Dikatakan efektif bila petani dapat mengalokasikan sumberdaya yang mereka 

miliki sebaik-baiknya dan dikatakan efisien bila pemanfaatan sumberdaya tersebut 

menghasilkan keluaran (output) yang melebihi masukan (input). 

 

Menurut Suratiyah (2008), ilmu usahatani adalah ilmu yang mempelajari 

bagaimana seseorang mengusahakan dan mengkoordinir faktor-faktor produksi 

berupa lahan dan alam sekitarnya sebagai modal sehingga memberikan manfaat 

yang sebaik-baiknya.  Sebagai ilmu pengetahuan, ilmu usahatani merupakan ilmu 

yang mempelajari cara-cara petani menentukan, mengorganisasikan, dan 

mengkoordinasikan penggunaan faktor-faktor produksi seefektif dan seefisien 

mungkin sehingga memberikan pendapatan semaksimal mungkin.  Klasifikasi 

usahatani terjadi karena adanya perbedaan faktor fisik, ekonomis dan faktor 

lainnya.  Faktor fisik antara lain iklim, topografi, ketinggian diatas permukaan air 

laut, dan jenis tanah.  Faktor ekonomis antara lain permintaan pasar, pembiayaan, 

modal yang tersedia, dan resiko yang dihadapi, akan membatasi petani dalam 
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berusahatani.  Faktor lainnya antara lain hama penyakit, sosiologis, pilihan 

pribadi, dan sebagainya akan menentukan dan membatasi usahatani (Suratiyah, 

2008). 

 

a.  Biaya Produksi 

 

Biaya produksi dibedakan menjadi dua macam, yaitu biaya tetap (fixed cost) dan 

biaya variabel (variable cost).  Jumlah biaya tetap seluruhnya dan biaya variabel 

seluruhnya merupakan biaya total produksi.  Dalam notasi matematika dituliskan : 

TC = TFC + TVC .....................................................  (3) 
 
Dimana : 

TC = Biaya total produksi 

TFC = Biaya tetap total 

TVC = Biaya variabel total 

 

 

Biaya tetap adalah biaya yang tetap harus dikeluarkan pada berbagai tingkat 

output yang dihasilkan termasuk biaya pajak lahan sawah, peralatan dan biaya 

penyusutan.  Biaya variabel merupakan biaya yang secara total berubah-ubah sesuai 

dengan perubahan volume produksi atau penjualan.  Artinya biaya variabel berubah 

menurut tinggi rendahnya ouput yang dihasilkan, atau tergantung kepada skala 

produksi yang dilakukan.  Dalam usahatani yang termasuk biaya variabel seperti 

biaya bibit atau benih, biaya pupuk, biaya pestisida, dan termasuk ongkos tenaga 

kerja yang dibayar berdasarkan penghitungan volume produksi. 

 

b.  Penerimaan Usahatani 

 

Menurut Soekartawi, dkk (2002), penerimaan pada dasarnya dibedakan menjadi 

dua, yaitu: 
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(1) Penerimaan kotor yaitu berasal dari penjualan hasil produksi usahatani. 

Penghitungan penerimaan kotor ini diperoleh dari perkalian hasil produksi 

dengan harga jualnya.  Dalam notasi dapat ditulis sebagai berikut : 

TR= P.Q  .....................................................  (4) 

 

Dimana : 

TR = Penerimaan kotor 
P = Harga produksi 
Q = Jumlah produksi 

 
 

(2) Penerimaan bersih yaitu penerimaan yang berasal dari penjualan hasil 

produksi usahatani setelah dikurangi biaya total yang dikeluarkan.  Dalam 

bentuk notasi dapat dituliskan sebagai berikut: 

π = TR-TC .....................................................  (5) 

 

Dimana : 

 

π = Besamya tingkat pendapatan 

TR = Penerimaan kotor 

TC = Biaya total yang dikeluarkan 

 

 

Penerimaan usahatani dipengaruhi oleh produksi fisik yang dihasilkan, 

dimana produksi fisik adalah hasil fisik yang diperoleh dalam suatu proses 

produksi dalam kegiatan usahatani selama satu musim tanam. Penerimaan 

usahatani akan meningkat jika produksi yang dihasilkan bertambah dan 

sebaliknya akan menurun bila produksi yang dihasilkan berkurang. Disamping 

itu, bertambah atau berkurangnya produksi juga dipengaruhi oleh tingkat 

penggunaan input pertanian. 
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c.  Teori Pendapatan Usahatani 

 

Pendapatan usahatani merupakan besarnya balas jasa yang diterima oleh petani 

sebagai hasil dari usaha yang telah dilakukan dalam pengelolaan maupun 

keikutsertaannya dalam menyediakan modal.  Analisis pendapatan usahatani 

dilakukan untuk melihat keadaan usahatani sekarang dan sebagai dasar dalam 

perencanaan usahatani yang akan datang.  Selain itu, pendapatan usahatani dapat 

digunakan untuk melihat berhasil atau tidaknya suatu kegiatan usahatani. 

 

Keberhasilan dari suatu usahatani dapat diketahui dari besarnya pendapatan yang 

diperoleh oleh petani.  Besarnya pendapatan yang diperoleh dari usahatani 

merupakan keberhasilan petani dalam mengkombinasikan faktor-faktor produksi 

untuk menghasilkan produksi.  Menurut Soekartawi (2002), untuk menghitung 

keuntungan secara matematis digunakan persamaan sebagai berikut : 

π  =  YPy  -  XiPxi  – BTT .....................................................  (6) 

Keterangan : 

 

π = Keuntungan 

Y = Produksi 

Py = Harga produksi 

Xi = Faktor produksi (i= 1,2,3, ...,n)  

Pxi = Harga faktor produksi 

BTT = biaya tetap total 

 

 
Analisis efisiensi pendapatan silakukan setelah analisis pendapatan untuk 

mengetahui apakah usahatani menguntungkan atau tidak, yaitu menggunakan 

analisis rasio penerimaan dan biaya total (R/C rasio atas biaya total).  Rasio 

penerimaan dan biaya merupakan perbandingan antara penerimaan kotor yang 
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diterima petani dari setiap rupiah yang dikeluarkan dalam proses produksi.  R/C 

rasio dirumuskan sebagai berikut: 

R/C = Return .....................................................  (7) 

                                   Cost 

 

Dimana : 

 

R/C  = Nisbah antara penerimaan dengan biaya 

Return  = Penerimaan kotor 

Cost  = Biaya produksi total (merupakan hasil penjumlahan biaya tetap  

 dan biaya variabel) 
 

 

Kriteria pada pengukuran ini adalah sebagai berikut : 

a) Jika R/C > 1, maka usahatani yang dilakukan menguntungkan, karena 

penerimaan lebih besar dari biaya total. 

b) Jika R/C < 1, maka usahatani yang dilakukan tidak menguntungkan, karena 

penerimaan lebih kecil dari biaya total. 

c) Jika R/C = 1, maka usahatani yang dilakukan tidak rugi maupun untung, 

karena penerimaan sama besar dengan biaya total. 

 

6.  Konsep Manajemen Strategi 

 

 

Menurut Reksohadiprojo (2003), strategi adalah pola tindak manajemen untuk 

mencapai tujuan organisasi atau badan usaha.  Berkembangnya bisnis suatu 

industri pengolahan didukung dengan adanya penentuan strategi yang sesuai 

dengan kondisi usaha tersebut.  Menurut Hunger dan Wheleen (2001), manajemen 

strategis adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan 

kinerja perusahaan dalam jangka panjang untuk pengembangan suatu badan 

usaha.  Penelitian menyatakan bahwa organisasi yang menggunakan manajemen 

strategis cenderung berkinerja lebih baik dibandingkan dengan organisasi yang 
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tidak menggunakan.  Pada banyak perusahaan, keputusan strategis penting terjadi 

ketika adanya penyimpangan strategi yang cukup panjang.  Model manajemen 

strategis dimulai dari pengamatan lingkungan hingga perumusan strategi 

(termasuk menetapkan misi, tujuan, strategi dan kebijakan) diteruskan pada 

implementasi strategi (termasuk pengembangan program, anggaran dan prosedur) 

dan terakhir evaluasi dan pengendalian. 

 

Manajemen strategi meliputi pengamatan lingkungan, perumusan strategi 

(strategis atau perencanaan jangka panjang), impelementasi strategi, evaluasi dan 

pengendalian.  Manajemen strategis menekankan pada pengamatan dan evaluasi 

kesempatan (Opportunity) dan ancaman (Threat) lingkungan dipandang dari sudut 

kekuatan (Strength) dan kelemahan (Weakness).  Variabel-variabel internal dan 

eksternal yang paling penting untuk perusahaan di masa yang akan datang disebut 

faktor strategis dan diidentifikasi melalui analisis SWOT (Hunger dan Wheleen, 

2001). 

 

a.  Pengertian Analisis SWOT 

 

 

Menurut Rangkuti (2006) analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor 

secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan.  Analisis ini didasarkan 

pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (Strengths) dan peluang 

(Opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan 

(Weaknesses) dan ancaman (Threats).  Proses pengambilan keputusan strategi 

selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi dan kebijakan 

perusahaan.  Perencana strategis (Strategic planner) harus menganalisis faktor-
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faktor strategis perusahaan (kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman) dalam 

kondisi yang ada saat ini. 

 

Analisis ini terbagi atas empat komponen dasar yaitu:  

(1) Strength (S) adalah karakterisitik positif internal yang dapat dieksploitasi 

organisasi untuk meraih sasaran kinerja stratgeis. 

(2) Weakness (W) adalah karakteristik internal yang dapat menghalangi atau 

melemahkan kinerja organisasi.   

(3) Opportunity (O) adalah karakteristik dari lingkungan eksternal yang memiliki 

potensi untuk membantu organisasi meraih atau melampui sasaran 

strategiknya. 

(4) Threat (T) adalah adalah karakteristik dari lingkungan eksternal yang dapat 

mencegah organisasi meraih sasaran strategis yang ditetapkan.  

 

b.  Analisis Lingkungan Koperasi 

 

 

Analisis lingkungan diperlukan dalam rangka menilai lingkungan organisasi 

secara keseluruhan, yaitu meliputi faktor-faktor yang berada di luar (eksternal) 

maupun di dalam (internal) koperasi yang dapat mempengaruhi kemajuan 

koperasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.  Secara umum lingkungan 

bisnis koperasi meliputi dua bagian besar yang terdiri dari lingkungan eksternal 

dan internal sebagaimana dijelaskan dibawah ini: 

 

(1) Analisis Lingkungan Internal 

 

 

Analisis lingkungan internal merupakan analisis yang dilakukan terhadap situasi 

yang terjadi dalam perusahaan.  Analisis ini mengidentifikasi kekuatan dan 
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kelemahan yang menjadi landasan bagi strategi perusahaan (David, 2004). 

Kekuatan adalah sumberdaya, keterampilan, atau keunggulan-keunggulan lain, 

relatif terhadap pesaing dan kebutuhan pasar yang dilayani atau ingin dilayani 

oleh perusahaan.  Kelemahan adalah keterbatasan atau kekurangan dalam 

sumberdaya, keterampilan dan kapabilitas yang secara serius menghambat kinerja 

efektif perusahaan.  Faktor-faktor internal perusahaan pada umumnya terdiri dari: 

(a) manajemen 

(b) sumberdaya manusia 

(c) produksi dan operasi 

(d) pemasaran dan distribusi 

(e) permodalan dan keuangan 

(f) penelitian dan pengembangan 

(g) system informasi manajemen 

 

Analisis lingkungan internal dilakukan dengan menggunakan matriks IFE 

(Internal Factor Evaluation).  Matriks IFE digunakan untuk mengetahui faktor-

faktor internal perusahaan yang berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan yang 

dianggap penting.  Data internal perusahaan dapat digali dari beberapa fungsional 

perusahaan, misalnya dari aspek manajemen, keuangan, SDM, pemasaran, litbang 

dan produksi atau operasi. 

 

Menurut Gaspersz (2012), kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh koperasi 

adalah : 
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1. Manajemen 

Koperasi dipengaruhi beberapa faktor yang dapat menghambat dan mendukung 

perkembangan koperasi seperti manajemen pelaksanaan rapat dan tertib 

administrasi.  Tertib administrasi berupa tertib administrasi organisasi, usaha 

dan keuangan. 

2. Pendanaan/Modal 

Pencapaian tujuan koperasi didukung dengan adanya pendanaan yang 

terencana.  Pendanaan/modal yang terencana dengan baik dapat membantu 

keberlangsungan koperasi karena dapat mengetahui kondisi usaha tersebut.  

Modal koperasi dapat berasal dari modal sendiri dan modal dari luar. 

3. Sumber daya manusia 

Kemajuan suatu koperasi perlu didukung dengan adanya sumber daya manusia 

yang memiliki kemampuan yang berkualitas.  Koperasi perlu mengadakan 

pelatihan-pelatihan untuk menambah pengetahuan pengurus dan anggota 

koperasi. 

4. Unit usaha 

Pada dasarnya pelayanan kepada anggota yang diberikan koperasi  merupakan 

dimensi usaha terhadap kepentingan anggota atau masyarakat. 

5. Sarana prasarana 

Sarana prasarana berupa peralatan yang dapat menunjang kegiatan operasional 

koperasi, seperti kantor, gudang, peralatan usaha, komputer dan lain-lain. 

 

 

 



29 
 

(2) Analisis Lingkungan Eksternal 

 

 

Lingkungan eksternal adalah suatu kekuatan yang berada di luar perusahaan 

dimana perusahaan tidak mempunyai pengaruh sama sekali terhadapnya sehingga 

perubahan-perubahan yang terjadi pada lingkungan ini akan mempengaruhi 

kinerja semua perusahaan didalamnya (Wahyudi,1996).  Data dan informasi 

internal perusahaan dapat digali dari fungsional perusahaan, misalnya dari aspek 

manajemen, keuangan, SDM, pemasaran, sistem informasi dan produksi.  Data 

eksternal dikumpulkan untuk menganalisis hal-hal yang menyangkut persoalan 

ekonomi, sosial, budaya, demografi, lingkungan politik, pemerintahan, hukum, 

teknologi, persaingan di pasar industri dimana perusahaan berada (David, 2006). 

Menurut Gaspersz (2012), ancaman dan peluang yang dimiliki koperasi adalah 

1. Ekonomi, sosial dan budaya 

Lingkungan sosial yang tidak mendukung seperti adanya kecemburuan sosial 

dan ketidaksenangan dapat menjadi ancaman bagi koperasi.  Tingkat 

kecemburuan dan ketidaksenangan terhadap usaha koperasi tersebut dapat 

memicu kesenjangan antara anggota dan masyarakat sekitar. 

2. Teknologi 

Seiring dengan perkembangan jaman, teknologi berkembang dengan pesat dan 

menjadi semakin maju.  Peralatan yang modern dapat mendukung dan 

mempermudah kegiatan operasional koperasi. 

3. Pesaing 

Masuknya pesaing baru yang memiliki berkualitas dapat menjadi ancaman bagi 

keberlangsungan usaha koperasi.  Koperasi yang tidak dapat mengatasi hal 

tersebut dapat mengalami kerugian dan bangkrut. 
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4. Iklim dan cuaca 

Iklim dan cuaca yang buruk dapat membuat hasil panen menurun dan 

menyebabkan pendapatan anggota koperasi juga menurun, sehingga akan 

menyebabkan pembayaran simpanan anggota menjadi tersendat. 

5. Kebijakan Pemerintah 

Kebijakan Pemerintah dapat mempengaruhi keadaan koperasi seperti 

perubahan undang-undang koperasi menjadi Undang-Undang No. 17 Tahun 

2012, maka diperlukan waktu yang cukup lama bagi koperasi untuk 

menyesuaikan dengan undang-undang tersebut. 

 

c.  Tahap Analisis SWOT 

 

 

Menurut Hunger dan Wheelen (2001), salah satu cara untuk menyimpulkan 

faktor-faktor strategis sebuah perusahaan adalah mengkombinasikan faktor 

strategis eksternal (EFE) dengan faktor strategis internal (IFE) ke dalam sebuah 

ringkasan analisis lingkungan internal dan eksternal.  Penggunaan bentuk analisis 

lingkungan internal dan ekternal meliputi langkah-langkah antara lain: (1) 

daftarkan item-item EFE dan IFE yang paling penting dalam kolom faktor 

strategis, (2) tinjaulah bobot yang diberikan untuk faktor-faktor dalam tabel EFE 

dan IFE mencapai 1,00, (3) masukkan pada kolom peringkat, peringkat yang 

diberikan manajemen perusahaan terhadap setiap faktor dari tabel EFE dan IFE, 

(4) kalikan bobot dengan peringkat untuk menghasilkan jumlah pada kolom skor 

berbobot.  Menurut  Gaspersz (2012), hasil analisis SWOT yang telah dilakukan, 

kemudian dipetakan ke dalam kuadran SWOT, seperti ditunjukkan dalam Gambar 

1. 
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STRENGHT (S) WEAKNESSES (W) 

OPPORTUNITIES 

(O) 

Strategi SO : 

Menggunakan kekuatan 

untuk menciptakan 

kesempatan 

Strategi WO: 
Menciptakan kesempatan 

dengan menghilangkan 

kelemahan 

THREATS (T) Strategi ST: 
Menggunakan kekuatan 

untuk menghindari 

ancaman 

Strategi WT: 
Menghilangkan 

kelemahan-kelemahan dan 

menghindari ancaman 

 

Gambar 1.  Bentuk matrik SWOT 

 

 

Apabila strategi dalam Gambar 1 dikaitkan dengan strategi bisnis, maka pilihan-

pilihan strategi bisnis yang perlu dilakukan adalah : 

1. Strategi SO (Strenghts-Opportunities), dalam situasi ini perusahaan perlu 

melakukan pengembangan bisnis yang agresif, yaitu memanfaatkan kekuatan 

yang substansial untuk menciptakan bisnis baru atau mengembangkan bisnis 

yang ada.  Strategi dalam kuadran SO disebut sebagai strategi agresif. 

2. Strategi ST (Strengts-Threats), dalam situasi ini perusahaan perlu melakukan 

diversifikasi produk atau bisnis, melalui mengembangkan produk-produk 

unggul.  Strategi dalam kuadran ST disebut sebagai strategi diversifikasi. 

3. Srategi WO (Weaknesses-Opportunities), dalam situasi ini manajemen harus 

melakukan analisis terhadap kelemahan sehingga mampu menghilangkan 

kelemahan utama itu.  Strategi dalam kuadaran WO disebut sebagai strategi 

balik arah. 

4. Strategi WT (Weaknesses-Threats), dalam situasi ini manajemen harus 

melakukan analisis terhadap kelemahan utama yang ada sekaligus menghindari 

ancaman.  Strategi pada kuadran WT disebut sebagai strategi bertahan.  

Diagram Analisis SWOT disajikan pada Gambar 2. 
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3. Mendukung strategi                             1.  Mendukung strategi  

    turn around                                                                 agresif 

 

 

 

 
4.  Mendukung strategi                                2.  Mendukung strategi 

    defensif                                                            diversifikasi 

 

 

 

Gambar 2.  Diagram Analisis SWOT 

 

 

Keterangan gambar: 

Kuadran I : Ini merupakan posisi menguntungkan karena perusahaan  

mempunyai peluang dan kekuatan sehingga ia dapat 

memanfaatkan peluang secara maksimal sehingga mampu 

menerapkan strategi yang mendukung kebijakan pertumbuhan 

yang agresif.   

Kuadran II : Ini merupakan posisi dimana perusahaan mempunyai keunggulan  

sumber daya.  Perusahaan-perusahaan pada posisi seperti ini 

menggunakan kekuatannya untuk memanfaatkan peluang jangka 

panjang dengan penggunaan diversifikasi produk atau pasar.   

Kuadran III : Ini merupakan posisi dimana perusahaan menghadapi peluang  

besar tetapi sumber dayanya lemah, karena itu dapat 

memanfaatkan peluang tersebut secara optimal fokus strategi 

perusahaan pada posisi seperti inilah dapat meminimalkan 

kendala-kendala internal perusahaan.   

KELEMAHAN

N INTERNAL 

ANCAMAN 

KEKUATAN 

INTERNAL 

 

PELUANG 
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Kuadran IV : Ini merupakan kondisi yang serba tidak menguntungkan.   

Perusahaan menghadapi berbagai ancaman eksternal sementara 

sumberdaya yang dimiliki mempunyai banyak kelemahan dapat 

menggunakan strategi penciutan dan likuidasi. 

 

6.  Penelitian Terdahulu 

 

 

Peneliti harus mempelajari penelitian sejenis di masa lalu untuk mendukung 

penelitian yang dilakukan.  Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu 

adalah tempat dalam melakukan penelitian.  Selain itu, fokus penelitian ini adalah 

pada kinerja koperasi di bidang pelayanan terhadap anggota dan penentuan 

strategi pengembangan koperasi setelah melihat dasar kinerja terhadap anggota 

koperasi tersebut.  Beberapa penelitian terdahulu tentang analisis keberhasilan dan 

strategi pengembangan dapat dilihat pada Tabel 4 
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3
4
 

Tabel 4.  Penelitian terdahulu tentang kinerja koperasi dan strategi pengembangan koperasi 

 

No Nama Peneliti Judul Metode Analisis Hasil 

1. Agusta, 

Lestari, dan 

Situmorang 

(2014) 

Analisis Pendapatan 

Rumah Tangga dan 

Tingkat  

Kesejahteraan Peternak 

Sapi Perah Anggota 

Koperasi Peternakan 

Bandung Selatan (KPBS) 

Pangalengan 

Analisis Deskriptif 

Kualitatif dan 

Analisis 

Kuantitatif 

Rata-rata pendapatan usaha ternak sapi perah anggota KPBS 

atas biaya total per tahun adalah Rp8.873.849,56/usaha ternak 

Rp2.681.422,59/satuan ternak. MEK yang dapat dirasakan 

secara langsung  tetapi tidak tunai adalah 

Rp1.039.832,13/tahun. MEK tidak langsung yangditerima 

secara tunai Rp1.458.622,96/tahun, dan memiliki kontribusi 

sebesar 5,35 persen terhadap pendapatan rumah tangga anggota 

KPBS. 

2. Irawan, 

Affandi, dan 

Kalsum 

(2013) 

Analisis Strategi 

Pengembangan Lembaga 

Keuangan Mikro  Syariah 

(LKMS) Pedesaan (Studi 

Kasus BMT Al Hasanah 

Sakampung) 

Analisis SWOT Berdasarkan strategi prioritas  diperoleh  tiga  alternatif  strategi 

prioritas tertinggi, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan, 

pengurus dan karyawan memiliki tingkat pendidikan yang 

tinggi, dan adanya kerjasama dengan instansi  pemerintah 

maupun swasta. 

3. Nurhidayati 

(2014) 

Strategi Pengembangan 

Koperasi Agro Siger 

Mandiri di Kecamatan 

Kalianda Kabupaten 

Lampung Selatan. 

Analisis Deskriptif 

Kualitatif dan 

Analisis 

Kuantitatif 

Kinerja usaha koperasi Agro Siger Mandiri termasuk kualifikasi 

kurang berkualitas, kontribusi koperasi terhadap pembangunan 

daerah memiliki kualifikasi tidak berkontribusi, dan seluruh 

rumah tangga anggota koperasi Agro Siger Mandiri termasuk 

dalam kategori sejahtera. Strategi prioritas yang dapat 

digunakan koperasi Agro Siger Mandiri adalah: membuat dan 

menata pembukuan yang jelas untuk mengetahui kondisi 

keuangan dan data-data koperasi, memanfaatkan teknologi 

untuk meningkatkan kualitas produk dan memperluas jaringan 

pemasaran sehingga dapat memasarkan produk, serta 

mengadakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan 

keterampilan pengurus dan anggota koperasi sehingga mampu 

berinovasi. 

 

http://digilib.unila.ac.id/6262/
http://digilib.unila.ac.id/6262/
http://digilib.unila.ac.id/6262/
http://digilib.unila.ac.id/6262/
http://digilib.unila.ac.id/6262/
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No Nama Peneliti Judul Metode Analisis Hasil 

4. Oktaviana 

(2010) 

Strategi Pengembangan 

Primer Koperasi: Studi di 

Primer Koperasi Produsen 

Tempe dan Tahu Indonesia 

(PRIMKOPTI) Bangkit 

Usaha Kota Malang  

Analisis Deskriptif 

Kualitatif Matrik 

SWOT  

Strategi yang cocok diterapkan adalah mengembangkan strategi 

promosi, mengembangkan kemampuan anggota, meningkatkan 

sistem manajemen pengendalian dan menerapkan sistem 

manajemen informasi yang terpadu. 

5. Seta, Lestari, 

dan 

Situmorang 

(2016) 

Manfaat Ekonomi dan Non 

Ekonomi Koperasi Gunung 

Madu (KGM) di PT 

Gunung Madu Plantations 

(PT GMP) Kabupaten 

Lampung Tengah 

Analisis Deskriptif 

Kualitatif dan 

Analisis 

Kuantitatif 

Manfaat ekonomi langsung yang dirasakan anggota KGM 

setiap tahunnya sebesar Rp1.689.921,00, sedangkan manfaat 

ekonomi tidak langsung yang diperoleh anggota KGM setiap 

tahunnya sebesar Rp9.565.067,00.  Kontribusi manfaat 

ekonomi KGM terhadap pendapatan rumah tangga anggota 

sebesar 14,28 persen.  Anggota KGM puas atas kinerja layanan 

yang diberikan oleh pengurus KGM dengan tingkat kepuasan 

sebesar 70,65 persen. 

 

 

 

3
5
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B.  Kerangka Pemikiran 

 

 

Koperasi merupakan salah satu lembaga ekonomi yang tujuannya adalah 

menyejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.  

Tercapainya tujuan tersebut menandakan koperasi tersebut telah berhasil dalam 

menjalankan kegiatan usahanya.  KUD Usaha Bersama dinobatkan sebagai 

Koperasi Berprestasi Tingkat Kabupaten pada tahun 2004 sampai dengan 2010 

dan Koperasi Berprestasi Tingkat Nasional pada tahun 2011 berdasarkan 

Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 

No.22/Kep/M.KUKM/VII/2011.  Keberhasilan KUD Usaha Bersama di tengah-

tengah banyaknya koperasi yang mati suri tentunya tak luput dari kinerja yang 

diberikan oleh koperasi kepada anggotanya.  Oleh karena itu, penting untuk 

mengkaji lebih dalam tentang kinerja pelayanan KUD Usaha Bersama sebagai 

koperasi yang berprestasi dan melihat distribusi manfaat yang diterima setiap 

anggota setelah menjadi anggota koperasi. 

 

Kinerja pelayanan koperasi dapat dilihat dari sejauhmana koperasi dapat mencapai 

tujuan koperasi itu sendiri yaitu menyejahterahkan anggotanya.  Kesejahteraan 

anggota koperasi dapat diukur melalui pendekatan pendapatan.  Pendapatan 

rumah tangga anggota koperasi diperoleh dari seluruh pendapatan yang didapat 

oleh anggota selama satu tahun.  Pendapatan itu di antaranya berasal dari 

pendapatan dari kegiatan usahatani (Pon farm), pendapatan di luar kegiatan 

usahatani (Poff farm) serta pendapatan dari usaha non usahatani (Pnon farm).  

Pendapatan yang diterima dari usaha  non usahatani (Pnon farm) dipisahkan menjadi 

pendapatan yang diterima dari mengikuti koperasi (PMEK) serta pendapatan yang 
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diterima dari kegiatan non usahatani lainnya (Pnon farm).  Pemisahan pendapatan 

non usahatani ini penting untuk dilakukan karena fokus penelitian ini ingin 

melihat seberapa besar  manfaat ekonomi yang diterima anggota dengan 

mengikuti koperasi dan seberapa besar kontribusinya terhadap pendapatan rumah 

tangga anggota.  Manfaat ekonomi diperoleh secara diperhitungkan dan secara 

tunai.  Manfaat diperhitungkan seperti harga pelayanan yang diterima anggota 

koperasi, selisih harga beli di koperasi dibandingkan dengan di luar koperasi, 

selisih harga jual di koperasi dibandingkan dengan di luar koperasi, sedangkan 

secara tunai dilihat dari SHU dan tunjangan.  Persentase kontribusi manfaat 

ekonomi terhadap pendapatan rumah tangga anggota koperasi dapat dihitung 

dengan membagi besar manfaat ekonomi yang diterima dengan besar pendapatan 

rumah tangga anggota koperasi kemudian dikalikan dengan seratus persen. 

 

Tujuan lain penelitian ini adalah mengetahui strategi pengembangan koperasi 

dengan melihat faktor-faktor apa saja yang ada di lingkungan internal dan 

eksternal koperasi.  Hasil identifikasi tersebut dapat dilanjutkan dengan memilih 

faktor strategis dalam bentuk matriks IFE dan EFE yang dapat digunakan dalam 

menyusun strategi pengembangan yang baik bagi perkembangan koperasi.  

Penentuan alternatif strategi pengembangan koperasi dilakukan dengan 

menggunakan analisis SWOT. Tujuan dari analisis SWOT adalah menghasilkan 

strategi alternative yang layak, bukan untuk memilih atau menerapkan strategi 

mana yang terbaik.  Berdasarkan hal tersebut, tidak semua strategi yang 

dikembangkan dalam matriks SWOT akan dipilih untuk implementasi.  Setelah 

matriks SWOT terbentuk maka dilanjutkan pada tahap pemilihan strategi yang 

menjadi prioritas dalam pengembangan usaha koperasi yang dapat diterapkan oleh 
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KUD Usaha Bersama.  Secara lengkap kerangka pemikiran pada penelitian ini 

dapat dilihat pada Gambar 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.  Bagan Alir kinerja pelayanan dan strategi pengembangan KUD Usaha 

Bersama 

KUD Usaha Bersama 

Anggota koperasi 

PMEK Pon farm Poff farm Pnon farm 

Strategi Pengembangan Koperasi 

Pendapatan RT 

Kinerja Pelayanan Koperasi 

Faktor Eksternal 

 

 Ekonomi, Sosial, dan 

Budaya 

 Teknologi 

 Iklim dan cuaca 

 Kebijakan pemerintah 

Faktor Internal 

 

 Manajemen 

 Permodalan 

 SDM 

 Unit usaha 

 Sarana prasarana 

Identifikasi Kekuatan 

dan Kelemahan 

Matriks IFE 

Identifikasi Peluang 

dan Ancaman 

Matriks EFE 

Matriks IE 

Analisis SWOT 

Alternatif Strategi Pengembangan Koperasi 
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III.  METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

A.  Metode Penelitian 

 

 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus.  

Jenis metode ini bertujuan secara khusus untuk menjelaskan dan memahami suatu 

objek yang akan diteliti sehingga diperoleh pemahaman yang mendalam 

(Nasution, 2006).  Penelitian ini dilakukan pada KUD Usaha Bersama guna 

memperoleh pemahaman terkait kinerja koperasi terhadap kesejahteran anggota, 

dilihat dari kontribusi manfaat ekonomi yang diperoleh terhadap pendapatan 

anggota, dan merumuskan strategi pengembangan yang dapat digunakan bagi 

KUD Usaha Bersama. 

 

B.  Konsep Dasar dan Definisi Operasional 

 

 

Konsep dasar dan definisi operasional meliputi pengertian yang digunakan untuk 

memperoleh dan menganalisis data yang berhubungan dengan tujuan penelitian. 

 

Koperasi adalah badan hukum yang terdiri dari orang perseorangan atau badan 

hukum koperasi yang umumnya memiliki kemampuan ekonomi terbatas, 

dijalankan secara demokratis atas dasar asas kekeluargaan yang setiap anggota 

bersedia menanggung risiko serta menerima imbalan yang sesuai dengan usaha 

yang dilakukan. 
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Respondon penelitian adalah pengurus KUD Usaha Bersama, pengelola, dan 

anggota koperasi.  Pengurus dan pengelola koperasi digunakan untuk menjaring 

informasi terkait strategi pengembangan koperasi, sedangkan anggota koperasi 

digunakan untuk menjaring informasi terkait kinerja pelayanan yang diberikan 

koperasi. 

 

Pengurus KUD Usaha Bersama adalah anggota KUD Usaha Bersama yang aktif, 

yang ditunjuk berdasarkan musyawarah rapat anggota yang berfungsi mengawasi 

aktifitas pengelolaan. 

 

Pengelola KUD Usaha Bersama adalah pelaksana harian koperasi yang ditunjuk 

oleh pengurus untuk mengelola dan mengembangkan aset-aset koperasi.  

Pengelola terdiri dari manajer, yang dibantu oleh bagian keuangan, bagian 

administrasi, kasir, bagian pemasaran, serta bagian pengadaan barang dan jasa. 

 

Anggota KUD Usaha Bersama adalah masyarakat yang mendaftar sebagai 

anggota koperasi dengan membayar simpanan pokok dan simpanan wajib serta 

menggunakan jasa koperasi 

 

Kinerja adalah sejauh mana keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuan tertentu 

dalam periode tertentu. Suatu organisasi dikatakan memiliki kinerja yang optimal 

jika menghasilkan sesuatu yang menguntungkan bagi para pemegang saham. 

 

Kinerja pelayanan KUD Usaha Bersama adalah sejauhmana koperasi 

menghasilkan sesuatu yang menguntungkan bagi para anggotanya dari pelayanan-

pelayan yang diberikan kepada anggota, yakni dapat berupa manfaat ekonomi 

koperasi yang diterima anggota. 
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Pelayanan koperasi adalah jumlah layanan usaha atau kegiatan koperasi dalam 

bentuk barang dan jasa yang dapat dinikmati oleh anggota koperasi. 

 

Manfaat ekonomi koperasi adalah manfaat dari sudut pandang ekonomi yang 

didapat oleh anggota koperasi selama aktif menjadi anggota koperasi.  

Menghitung total manfaat ekonomi koperasi adalah dengan menjumlahkan 

manfaat ekonomi tunai dan manfaat ekonomi diperhitungkan yang diukur dalam 

satuan rupiah (Rp). 

 

Manfaat ekonomi tunai adalah manfaat ekonomi yang diterima oleh anggota 

bukan pada saat terjadinya transaksi, tetapi diperoleh kemudian setelah 

berakhirnya suatu periode tertentu atau periode pelaporan keuangan dan 

pertanggung jawaban pengurus dan pengawas. Manfaat ini dinilai dari penerimaan 

SHU dan tunjangan anggota koperasi, diukur dalam waktu satu tahun (tahun 

2015) dan dinyatakan dalam rupiah per tahun (Rp/tahun). 

 

SHU adalah sisa hasil usaha atau pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu 

tahun dikurangi penyusutan dan beban-beban dari tahun buku yang bersangkutan.  

Pembagian SHU kepada anggota KUD Usaha Bersama dilakukan dengan 

membagi secara rata SHU yang diperoleh koperasi selama tahun 2015 kepada 

seluruh anggotanya, dinyatakan dalam rupiah per tahun (Rp/tahun). 

 

Tunjangan adalah setiap tambahan benefit yang diberikan kepada anggota koperasi 

dalam waktu tertentu, diukur dalam waktu satu tahun terakhir dan dinyatakan 

dalam rupiah per tahun (Rp/tahun). 
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Manfaat ekonomi diperhitungkan adalah manfaat ekonomi yang diterima oleh 

anggota langsung diperoleh pada saat terjadinya transaksi antara anggota dengan 

koperasinya.  Manfaat ini dinilai dari besarnya selisih harga beli barang–barang di 

koperasi dibandingkan membeli di luar koperasi dan selisih harga jual barang 

apabila dijual di koperasi, diukur dalam waktu satu tahun (tahun 2015) dan 

dinyatakan dalam rupiah per tahun (Rp/tahun). 

 

Selisih harga beli adalah besarnya nilai yang menunjukkan perbedaan antara harga 

barang yang dibeli oleh anggota di koperasi dan di luar koperasi, diukur dalam 

waktu satu tahun terakhir dan dinyatakan dalam rupiah per tahun (Rp/tahun). 

 

Selisih harga jual adalah besarnya nilai yang menunjukkan perbedaan antara harga 

barang yang dijual oleh anggota di koperasi dan di luar koperasi, diukur dalam 

waktu satu tahun terakhir dan dinyatakan dalam rupiah per tahun (Rp/tahun). 

 

Pendapatan adalah balas jasa yang diterima oleh seseorang atas usaha yang telah 

dilakukannya dalam jangka waktu tertentu, yang diukur dalam satuan rupiah (Rp). 

 

Pendapatan rumah tangga biasanya tidak berasal dari satu sumber, tetapi berasal 

dari dua atau lebih sumber pendapatan serta dipengaruhi oleh pemenuhan 

kebutuhan dasar rumah tangga.  Pendapatan rumah tangga diketahui dengan 

menjumlahkan seluruh pendapatan rumah tangga anggota koperasi, baik 

pendapatan dari kegiatan usahatani (Pon farm), pendapatan di luar kegiatan 

usahatani (Poff farm), dan pendapatan dari usaha non pertanian (Pnon farm)  diukur 

dalam satuan rupiah per tahun (Rp/tahun). 
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Rumahtangga adalah sekelompok orang yang mendiami sebuah bangunan fisik 

yang umumnya tinggal bersama dan kepengurusan kebutuhan sehari-hari dikelola 

secara bersama-sama. 

 

Pendapatan usahatani (Pon farm) adalah penerimaan yang diperoleh oleh petani 

setelah dikurangi biaya produksi. Pendapatan usahatani diukur dalam satuan 

rupiah per tahun (Rp/tahun).  Pendapatan usahatani (Pon farm) anggota KUD Usaha 

Bersama diperolah dari pendapatan usahatani padi dan pendapatan usahatani 

karet. 

 

Pendapatan usahatani padi diperoleh dari selisih antara penerimaan dari penjualan 

produksi padi yang dihasilkan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan selama 

melakukan kegiatan usahatani dalam dua musim tanam (tahun 2015) diukur dalam 

satuan rupiah per tahun (Rp/tahun). 

 

Pendapatan usahatani karet diperoleh dari selisih antara penerimaan dari penjualan 

produksi lateks yang dihasilkan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan selama 

melakukan kegiatan usahatani karet dalam periode satu tahun, yang diukur dalam 

satuan rupiah per tahun (Rp/tahun). 

 

Produksi adalah jumlah hasil tanaman yang dihasilkan dalam satu musim tanam 

(satu kali proses produksi) yang diukur dalam satuan kilogram (kg). 

 

Biaya total adalah jumlah uang yang harus dikeluarkan oleh petani untuk 

melakukan usahatani, meliputi biaya tunai dan biaya yang diperhitungkan, yang 

diukur dalam satuan rupiah per tahun (Rp/tahun). 
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Biaya tunai dalah sejumlah uang yang langsung dikeluarkan oleh petani pada saat 

melakukan kegiatan usahatani, diukur dalam satuan rupiah per tahun (Rp/tahun). 

 

Biaya diperhitungkan adalah sejumlah uang yang tidak dikeluarkan oleh petani 

secara langsung tetapi dihitung secara ekonomi, diukur dalam satuan rupiah per 

tahun (Rp/tahun). 

 

Pendapatan dari luar kegiatan usahatani (Poff farm) adalah pendapatan yang berasal 

dari usaha yang masih berkaitan dengan bidang pertanian yang dilakukan oleh 

anggota keluarga untuk menambah pendapatan keluarga, yaitu penyewaan traktor 

dan buruh sadap lateks.  Pendapatan dari luar kegiatan usahatani diukur dalam 

satuan rupiah per tahun (Rp/tahun). 

 

Pendapatan dari usaha non pertanian (Pnon farm) adalah pendapatan yang diperoleh 

dari usaha di luar bidang pertanian yang dilakukan oleh anggota keluarga untuk 

menambah pendapatan keluarga, biasanya dilakukan oleh anggota yang berusia 

kerja, misalnya, berdagang, guru, mengikuti koperasi dan lain-lain.  Pendapatan 

dari usaha non pertanian diukur dalam satuan rupiah per tahun (Rp/tahun). 

 

Pendapatan dari mengikuti koperasi (PMEK) adalah pendapatan yang termasuk 

kedalam pendapatan dari usaha non pertanian (Pnon farm).  Pendapatan ini diperoleh 

dengan menjumlahkan manfaat ekonomi tunai dan manfaat ekonomi 

diperhitungkan dari mengikuti sebuah koperasi atau terdaftar sebagai anggota 

koperasi.  Pendapatan ini dipisahkan dari pendapatan usaha non pertanian 

(Pnonfarm) karena tujuan penelitian adalah untuk mengetahui total manfaat ekonomi 

dari mengikuti koperasi, untuk itu penting untuk memisahkan pendapatan dari 
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mengikuti koperasi (PMEK) dengan pendapatan usaha non pertanian lainnya.  

Pendapatan dari mengikuti koperasi diukur dalam satuan rupiah per tahun 

(Rp/tahun). 

 

Strategi adalah suatu rencana yang disatukan dan luas untuk mencapai misi dan 

tujuan jangka panjang yang menghubungkan keunggulan strategi perusahaan 

dengan aspek lingkungan baik secara internal maupun eksternal, serta dilakukan 

melalui pelaksanaan yang tepat oleh lembaga atau organisasi. 

 

Strategi pengembangan koperasi adalah cara untuk mencapai sasaran jangka 

panjang koperasi dengan mengembangkan usaha yang sudah ada baik melalui 

pengembangan produk maupun jasa. 

 

Lingkungan internal adalah lingkungan yang berada di dalam koperasi yang 

secara langsung mempengaruhi kinerja koperasi. 

 

Manajemen adalah suatu proses pengendalian, mengarahkan, memanfaatkan 

segala apa yang menurut perencanaan diperlukan untuk mencapai suatu tujuan 

tertentu.  Manajemen diukur dalam satuan skor. 

 

Pendanaan/modal adalah sejumlah harga (uang/barang) yang dipergunakan untuk 

menjalankan usaha, modal berupa uang tunai, barang dagangan, bangunan dan 

lain sebagaimya.  Pendanaan/modal diukur dalam satuan skor. 

 

Sumber daya manusia adalah potensi yang merupakan aset dan berfungsi sebagai 

modal di dalam koperasi, yang dapat diwujudkan dalam potensi nyata secara fisik 



46 
 

dan non fisik dalam mewujudkan eksistensi koperasi.  Sumber daya manusia 

diukur dalam skor. 

 

Unit usaha adalah usaha-usaha yang dapat menunjang atau meningkatkan daya 

beli anggotanya.  Unit usaha KUD Usaha Bersama ada 3, yaitu unit usaha 

waserda (sarana pertanian, bahan bangunan, sembako, alat rumah tangga dan lain-

lain), unit usaha jasa kelistrikan, unit usaha jasa angkutan.  Unit usaha diukur 

dalam satuan skor. 

 

Sarana prasarana adalah kelengkapan alat pendukung yang digunakan dalam 

kegiatan perkoperasian.  Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah segala 

kelengkapan dan fasilitas seperti tempat, peralatan dan lain-lain.  Sarana prasarana 

diukur dalam satuan skor. 

 

Lingkungan eksternal adalah lingkungan yang berada di luar koperasi yang secara 

tidak langsung mempengaruhi kinerja koperasi.  Lingkungan eksternal meliputi 

ekonomi, sosial, budaya, teknologi, iklim, cuaca dan kebijakan pemerintah. 

 

Ekonomi, sosial, budaya merupakan lingkungan sosial yang tidak mendukung 

jalannya kegiatan koperasi, seperti adanya kecemburuan sosial dan 

ketidaksenangan.  Ekonomi, sosial, budaya diukur dalam satuan skor. 

Teknologi merupakan peralatan yang digunakan untuk menunjang kegiatan dan 

meningkatkan usaha koperasi.  Teknologi diukur dalam satuan skor. 

 

Iklim dan cuaca merupakan faktor penting dalam kegiatan pertanian.  Iklim dan 

cuaca yang buruk dapat membuat hasil panen menurun dan menyebabkan 
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pendapatan anggota koperasi menurun.  Iklim dan cuaca diukur dalam satuan 

skor. 

 

Kebijakan pemerintah merupakan keputusan-keputusan yang ditetapkan oleh 

pemerintah berkaitan dengan koperasi.  Kebijakan pemerintah diukur dalam 

satuan skor. 

 

Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor yang terdapat pada lingkungan 

internal dan eksternal untuk merumuskan strategi perusahaan.  Lingkungan 

internal terdiri dari kekuatan (strengths) dan kelemahan (weakness), sedangkan 

lingkungan eksternal terdiri dari peluang (opportunities) dan ancaman (treats). 

 

Strength (S) adalah situasi atau kondisi yang merupakan kekuatan dari organisasi 

atau program pada saat ini. 

 

Weaknesses (W) adalah situasi atau kondisi yang merupakan kelemahan dari 

organisasi atau program pada saat ini.   

 

Opportunity (O) adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang diluar 

organisasi dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan.   

 

Threat (T) adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang 

dari luar organisasi dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan. 

 

FGD (Focus Group Discussion) adalah suatu proses pengumpulan data dan 

informasi yang sistematis mengenai lingkungan internal dan eksternal koperasi.  

FGD dilakukan untuk menentukan strategi prioritas yang dapat dilakukan oleh 

koperasi.  
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Strategi prioritas adalah strategi unggulan yang digunakan untuk mengembangkan 

koperasi. 

 

C.  Lokasi Penelitian, Responden dan Waktu Penelitian 

 

 

Lokasi penelitian dilakukan di KUD Usaha Bersama Kecamatan Abung Selatan 

Kabupaten Lampung Utara.  Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja 

(purposive) dengan pertimbangan bahwa KUD Usaha Bersama merupakan salah 

satu koperasi berprestasi di Provinsi Lampung berdasarkan data dan informasi 

dari Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Provinsi Lampung tahun 

2015.  KUD Usaha Bersama memiliki unit usaha yang beragam, anggota banyak, 

dan SHU yang besar setiap tahunnya.  Waktu pengumpulan data dilakukan selama 

satu bulan yaitu pada Bulan Maret 2016. 

 

Responden penelitian adalah pengurus dan pengelola unit usaha koperasi, serta 

anggota koperasi.  Pengurus dan pengelola unit usaha koperasi digunakan untuk 

menjaring informasi terkait strategi pengembangan koperasi meliputi ketua, 

sekretaris, bendahara, pengelola masing-masing unit usaha, dan manajer,  

sedangkan anggota koperasi digunakan untuk menjaring informasi terkait kinerja 

pelayanan koperasi.  Teknik focus group discussion (FGD) dilakukan bersama 

pengurus koperasi guna memperoleh perumusan strategi pengembangan koperasi.  

Menurut Bungin (2004), jumlah peserta FGD lebih dari 12 orang akan 

menyulitkan jalannya diskusi dan analisis.  Oleh karena itu, dipilih peserta FGD 

berjumlah 12 orang yang terdiri dari 3 orang pengurus,8 orang pengelola unit 

usaha, dan 1 orang manajer.  Jumlah anggota KUD Usaha Bersama adalah 

sebanyak 1.101 orang.  Pengambilan jumlah sampel anggota diperoleh dengan 
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menggunakan metode acak sederhana (simple random sampling) sehingga 

diperoleh sampel penelitian sebanyak 72 orang.  Rumus yang digunakan merujuk 

pada teori Sugiarto (2003) adalah: 

 

   N   Z
2   

S
2      

              

          N d
2 

+Z
2 

S
2
. .....................................................  (8) 

 

n =          1.101 (1,96)
2
 (0,05)          =  72 orang 

        (1.101)(0,05)
2
 + (1,96)

2 
(0,05) 

 

Keterangan : 

  

n  : Jumlah sampel 

N  : Jumlah populasi anggota KUD Usaha Bersama yaitu berjumlah  

1.101 orang 

Z  : Tingkat kepercayaan (95% = 1,96) 

S
2  

: Variasi sample (5% = 0,05)  

d  : Derajat penyimpangan (5% = 0,05) 

 

 

D.  Jenis dan Sumber Data 

 

 

Jenis data pada penelitian ini adalah: 

1. Data Primer 

Data primer pada penelitian ini merupakan data utama yang diperoleh 

langsung dari lokasi penelitian.  Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 

mengadakan pengamatan langsung di KUD Usaha Bersama dengan 

melakukan wawancara dan menggunakan kuesioner kepada pihak-pihak yang 

berkaitan. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang dicatat secara sistematis 

dan dikutip secara langsung dari KUD Usaha Bersama seperti anggaran dasar, 

anggaran rumahtangga, laporan pertanggungjawaban, dan laporan keuangan.  

n = 
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Selain itu, data sekunder juga bersumber dari berbagai kepustakaan dan 

instansi-instansi pemerintah yang terkait dalam penelitian ini, seperti data 

yang diambil dari Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, Dinas Koperasi, 

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, dan Kementrian Koperasi 

dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Republik Indonesia. 

 

E.  Metode Analisis Data 

 

 

Analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah 

dibaca dan diinterpretasikan.  Metode analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini ada dua cara yaitu dengan menggunakan analisis deskriptif  

kuantitatif dan kualitatif.  Metode analisis deskriptif kuantitatif dilakukan dengan 

menganalisis manfaat ekonomi koperasi, menganalisis pendapatan rumah tangga, 

dan menganalisis kontribusi manfaat ekonomi koperasi terhadap pendapatan 

rumah tangga anggota, sedangkan metode analisis deskriptif kualitatif dilakukan 

menggunakan alat analisis SWOT.  Berikut ini merupakan penjelasan mengenai 

pendekatan metode analisis data penelitian. 

 

1. Analisis Manfaat Ekonomi Koperasi 

 

 

Manfaat ekonomi dilihat pada periode tahun 2015 dengan pertimbangan 

ketersediaan data untuk menunjang analisis.  Manfaat ekonomi koperasi yang 

diterima anggota dapat dihitung dengan cara:  

 

Manfaat ekonomi tunai =  Jumlah SHU yang diterima anggota (Rp/tahun) +  

Jumlah tunjangan yang diterima anggota  

(Rp/tahun)  ..…………………………...……  (9) 
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Manfaat ekonomi diperhitungkan =  Selisih harga beli di koperasi dan di  

luar koperasi (Rp) + Selisih harga 

jual  di koperasi dan di luar koperasi  

(Rp)  …………...……………………  (10) 

 

Total manfaat ekonomi koperasi =  Manfaat ekomomi tunai (Rp/tahun) +  

 manfaat ekonomi diperhitungkan  

(Rp/tahun) ..………………………  (11) 

 

2. Analisis Pendapatan Rumah Tangga 

 

 

Menurut Lestari (2012) pendapatan rumahtangga diperoleh dengan cara 

menjumlahkan pendapatan keluarga dari pendapatan usaha pertanian, pendapatan 

dari luar usahatani, pendapatan dari usaha non pertanian dan manfaat ekonomi 

koperasi (MEK) dengan rumus: 

Prt =  Ponfarm+ Poff farm + Pnon farm+ PMEK  ..………………………  (12) 

 

Keterangan: 

 

Prt   = Pendapatan rumahtangga 

Pusahatani onfarm = Pendapatan dari usahatani 

Pusahatani offfarm = Pendapatan dari luar usahatani 

Pnon farm  = Pendapatan dari usaha non pertanian 

PMEK  = Manfaat ekonomi koperasi 

 

Menurut BPS (2015) rata-rata pendapatan penduduk Indonesia tahun 2015 adalah 

Rp.32.999.518,10 per kapita per tahun atau Rp.2.749.959,84 per kapita per bulan. 

Berdasarkan hal tersebut, pendapatan anggota KUD Usaha Bersama akan 

diklasifikasikan menjadi: 

a. Kategori pendapatan rendah (bila pendapatan anggota lebih kecil dari 

Rp.32.999.518,10 per kapita per tahun) 

b. Ketegori pendapatan tinggi (bila pendapatan anggota lebih besar dari 

Rp.32.999.518,10 per kapita per tahun) 
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3. Analisis Kontribusi Manfaat Ekonomi Koperasi terhadap Pendapatan 

 

Persentase kontribusi MEK bagi anggota KUD Usaha Bersama terhadap 

pendapatan rumah tangga mereka dapat dihitung dengan: 

X = (Pi / Prt) x 100 % ..................................................................  (13) 

 

Keterangan:  

 

X = Besar kontribusi manfaat ekonomi koperasi (MEK) terhadap 

        pendapatan rumah tangga 

Pi = MEK 

Prt = Pendapatan rumah tangga 

 

 

4. Analisis Strategi Pengembangan KUD Usaha Bersama 

 

 

Metode analisis deskriptif kualitatif  digunakan untuk menjawab tujuan keempat 

dari aspek lingkungan internal dan lingkungan eksternal koperasi.  Data dan 

informasi dalam penelitian ini berdasarkan data yang diperoleh dari hasil 

wawancara dan FGD bersama pengurus dan pengelola unit usaha koperasi, 

diharapkan bahwa hasil tersebut dapat mewakili seluruh pendapat pengurus, 

pengelola maupun anggota koperasi. Analisis SWOT dipakai untuk menentukan 

strategi-strategi yang diperlukan koperasi untuk terus berkembang.  Proses 

penyusunan strategi pengembangan melalui tiga tahap analisis, yaitu tahap 

pengumpulan data, tahap analisis dan tahap pengambilan keputusan. 

 

1) Tahap Pengumpulan Data 

 

 

Tahap ini merupakan tahap mengidentifikasi dari factor lingkungan internal dan 

juga faktor lingkungan eksternal. 
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(a) Analisis Faktor Internal 

Analisis internal dilakukan untuk memperoleh faktor kekuatan yang dapat 

dimanfaatkan dan faktor kelemahan yang harus diatasi.  Faktor tersebut 

dievaluasi dengan menggunakan matriks IFE (Internal Factor Evaluation) 

dengan langkah-langkah meliputi (David, 2002): 

1. Menentukan faktor kekuatan (strenghts) dan kelemahan (weakness) 

dengan responden terbatas. 

2. Menentukan derajat kepentingan relatif setiap faktor internal (bobot).  

Penentuan bobot faktor internal dilakukan dengan memberikan penilaian 

atau pembobotan angka pada masing- masing faktor.  Penilaian angka 

pembobotan adalah sebagai berikut: 2 jika faktor vertikal lebih penting dari 

faktor horizontal, 1 jika faktor vertikal sama pentingnya dengan faktor 

horizontal dan 0 jika faktor vertikal kurang penting dari faktor horizontal.  

Evaluasi pembobotan faktor internal dapat dilihat pada Tabel 5. 

 

Tabel 5.  Evaluasi pembobotan faktor internal 

 

 A B C D E Skor Bobot 

A        

B        

C        

D        

E        

Jumlah       

 

Keterangan: 

A = Manajemen 

B = Pendanaan/Modal 

C = Sumber Daya Manusia 

D = Unit Usaha 

E = Sarana Prasarana 
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3. Memberikan skala rating 1 sampai 4 untuk setiap faktor untuk 

menunjukkan apakah faktor tersebut mewakili kelemahan utama 

(peringkat= 1), kelemahan kecil (peringkat = 2), kekuatan kecil (peringkat 

= 3) dan kekuatan utama (peringkat = 4). 

4. Mengalikan bobot dengan rating untuk mendapatkan skor tertimbang. 

5. Menjumlahkan semua skor untuk mendapatkan skor total.  Nilai 1 

menunjukkan bahwa kondisi internal yang sangat buruk dan nilai 4 

menunjukkan kondisi internal yang sangat baik, rata-rata nilai yang 

dibobotkan adalah 2,5.  Nilai lebih kecil dari 2,5 menunjukkan bahwa 

kondisi internal selama ini masih lemah, sedangkan nilai lebih besar dari 

2,5 menunjukkan kondisi internal kuat.  Analisis faktor di atas dapat 

menggunakan matriks pada Tabel 6. 

 

Tabel 6.  Matriks Analisis faktor Internal 

 

Faktor Internal Bobot Peringkat Nilai yang 

dibobot 

Kekuatan 

 

 

   

Kelemahan  

 

 

   

Total  1   

 

Sumber: David, 2004 

 

 

(b) Analisis Faktor Eksternal 

Analisis eksternal digunakan untuk mengetahui pengaruh faktor yang 

menyangkut persoalan ekonomi, sosial dan budaya, pesaing, ilkim dan cuaca, 

bahan baku, serta kebijakan pemerintah.  Analisis eksternal ini menggunakan 
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matriks EFE (external Factor Evaluation) dengan langkah-langkah sebagai 

berikut (David, 2002): 

1. Membuat faktor utama yang berpengaruh penting pada kesuksesan dan 

kegagalan yang mencakup peluang (opportunities) dan ancaman (threats) 

bagi koperasi. 

2. Menentukan derajat kepentingan relatif setiap faktor eksternal (bobot).  

Penentuan bobot dilakukan dengan memberikan penilaian atau 

pembobotan angka pada masing-masing faktor. Penilaian angka 

pembobotan adalah sebagai berikut : 2 jika faktor vertikal lebih penting 

dari faktor horizontal, 1 jika faktor vertikal sama dengan faktor horizontal 

dan 0 jika faktor vertikal kurang penting dari faktor horizontal.  Evaluasi 

pembobotan faktor eksternal dapat dilihat pada Tabel 7. 

 

Tabel 7.  Evaluasi pembobotan faktor eksternal 

 

 A B C D Skor Bobot 

A       

B       

C       

D       

Jumlah      

 

Keterangan: 

A = Ekonomi, sosial, dan budaya 

B = Teknologi 

C = Iklim dan Cuaca 

D = Kebijakan Pemerintah 

 

3. Memberikan peringkat (rating) 1 sampai 4 pada peluang dan ancaman 

untuk menunjukkan seberapa efektif strategi mampu merespon faktor-

faktor eksternal yang berpengaruh tersebut. Nilai peringkat berkisar antara 
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1 sampai 4.  Nilai 4 jika jawaban rata-rata dari responden sangat baik dan 1 

jika jawaban menyatakan buruk. 

4. Menentukan skor tertimbang dengan cara mengalikan bobot dengan rating. 

5. Menjumlahkan semua skor untuk mendapatkan total skor.  Nilai 1 

menunjukkan bahwa respon terhadap faktor eksternal sangat buruk dan 

nilai 4 menunjukkan sangat baik.  Rata-rata nilai yang dibobot adalah 2,5.  

Nilai lebih kecil dari 2,5 menunjukkan respon terhadap eksternal masih 

lemah, sedangkan nilai lebih besar dari 2,5 menunjukkan respon yang baik.  

Analisis faktor eksternal di atas dapat menggunakan matriks Tabel 8. 

 

Tabel 8.  Matriks Analisis Faktor Eksternal 

 

Faktor Eksternal Bobot  Peringkat  Nilai yang 

dibobot 

Peluang  

 

 

 

   

Ancaman  

 

 

 

   

Total  1   

 

Sumber: David, 2004 

 

 

2) Tahap Analisis SWOT 

 

 

Analisis SWOT merupakan identifikasi yang sistematis dari faktor kekuatan 

(strengths), kelemahan (weakness), peluang (opportunities) dan ancaman 

(threats).  Analisis ini diawali dengan mengidentifikasi variabel lingkungan 

internal dan eksternal KUD Usaha Bersama.  Variabel lingkungan internal 

dijadikan rujukan dalam menentukan kekuatan dan kelemahan KUD Usaha 
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Bersama.  Variabel lingkungan eksternal akan dijadikan rujukan dalam 

penentuan peluang dan ancaman yang dihadapi KUD Usaha Bersama. 

Setelah menganalisis dengan matriks IFE dan EFE, kemudian dilanjutkan 

berbagai kombinasi dengan menggunakan matriks SWOT.  Menurut David 

(2004) analisis SWOT merupakan alat pencocokan yang penting yang dapat 

membantu manajer mengembangkan empat tipe strategi yaitu strategi SO, 

strategi WO, strategi ST dan strategi WT.  Langkah-langkah dalam membuat 

matriks SWOT adalah: 

a. memasukkan faktor-faktor peluang, ancaman, kekuatan dan kelemahan 

perusahaan pada kolom yang tersedia. 

b. sesuaikan kekuatan dengan peluang untuk menghasilkan strategi SO. 

c. sesuaikan kelemahan dengan peluang untuk menghasilkan strategi WO. 

d. sesuaikan kekuatan dengan ancaman untuk menghasilkan strategi ST. 

e. sesuaikan kelemahan dengan ancaman untuk menghasilkan strategi WT 



58 
 

 

 

 

 

 

 

IV.  GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

 

 

A.  Keadaan Umum Kabupaten Lampung Utara 

 

 

1.  Keadaan Geografi 

 

Kabupaten Lampung Utara merupakan salah satu dari 14 kabupaten/kota yang ada 

di Propinsi Lampung.  Kabupaten dengan Ibukota Kotabumi ini berjarak 100 km 

dari Kota Bandar Lampung (Ibukota Provinsi Lampung).  Secara geografis 

Kabupaten Lampung Utara terletak pada 104040’ sampai 105008’ Bujur Timur dan 

4034’ sampai 5006’ Lintang Selatan dengan batas-batas wilayah: 

a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Way Kanan 

b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah 

c. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tulang Bawang Barat 

d. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat 

 

Berdasarkan Perda No. 08 Tahun 2006, wilayah Kabupaten Lampung Utara 

dimekarkan menjadi 23 wilayah kecamatan, 232 desa dan 15 kelurahan.  Luas 

wilayah Kabupaten Lampung Utara adalah 272.563 ha.  Wilayah Kabupaten 

Lampung Utara merupakan daerah agraris dengan mata pencaharian pokok 

penduduknya adalah sektor pertanian. 
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2.  Keadaan Topografi dan Iklim 

 

Lampung Utara sebagian besar merupakan dataran rendah dengan ketinggian 

antara 15 hingga 339 m di atas permukaan laut.  Ada 3 gunung yang terdapat di 

Kabupaten Lampung Utara, yaitu Gunung Haji, Gunung Ulu Sabuk, dan Gunung 

Tangkit Tebak, selain itu terdapat 15 sungai yang termasuk dalam Kabupaten 

Lampung Utara. 

 

Rata-rata curah hujan di Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2015 lebih rendah 

(207,2 mm) dibandingkan dengan tahun 2014 (261,34 mm).  Curah hujan tertingi 

terjadi pada bulan Januari mencapai 469,6 mm dan terendah pada bulan Oktober 

yaitu 4 mm dan banyaknya hari hujan hanya 1 hari.  Pada Tahun 2015 suhu udara 

maksimum sebesar 36,6˚C, sedangkan suhu udara minimum sebesar 21,5˚C. 

 

B.  Keadaan Umum Kecamatan Abung Selatan 

 

1.  Keadaaan Geografi 

 

Kecamatan Abung Selatan merupakan salah satu dari 23 kecamatan yang terdapat 

di Kabupaten Lampung Utara dengan Ibukota Kecamatan Kalibalangan.  

Kecamatan Abung Selatan mempunyai luas wilayah sebanyak 14.136 ha, terdiri 

dari lahan sawah seluas 531 ha dan lahan bukan sawah 13.605 ha.  Kecamatan 

Abung Selatan secara geografis memiliki batasan-batasan wilayah: 

a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Abung Timur dan Abung Semuli 

b. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Blambangan Pagar 

c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupatan Lampung Tengah 
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d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kotabumi Selatan dan 

Kotabumi. 

 

2.  Keadaan Topografi 

 

Secara topografi wilayah Kecamatan Abung Selatan 90 persen daerahnya adalah 

dataran rendah dan 10 persen dataran tinggi, yaitu Desa Candi Mas dan sebagian 

kecil Sinar Ogan.  Tinggi wilayah Kecamatan Abung Selatan adalah 61 m di atas 

permukaan laut.  Jenis tanah yang banyak ditemukan di Kecamatan Abung 

Selatan adalah tanah PaiSheff dengan tingkat kesuburan sedang 

 

3.  Keadaan Demografi 

 

Jumlah penduduk Kecamatan Abung Selatan berjumlah 48.811 jiwa yang terdiri 

dari penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 24.743 jiwa dan penduduk 

berjenis kelamin perempuan sebanyak 24.068 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 

berjumlah 12.014 kepala keluarga.  Sex ratio (perbandingan penduduk berjenis 

kelamin laki-laki dengan perempuan) pada Kecamatan Abung Selatan adalah 103.  

Kepadatan penduduk di Kecamatan Abung Selatan yang berjumlah 48.811 jiwa 

dengan luas wilayah 141,36 km
2
 adalah sebesar 345 jiwa/km

2 
. 

 

C.  Keadaan Umum Desa Trimodadi 

 

1.  Keadaan Geografi 

 

Desa Trimodadi merupakan salah satu dari 16 desa yang terdapat di Kecamatan 

Abung Selatan dan merupakan lokasi KUD Usaha Bersama berada.  Desa 

Trimodadi terletak pada ketinggian 120 m dari permukaan laut dengan jenis 
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tanah yang subur, dan cocok untuk tanah pertanian dan perkebunan.  Keadaan 

tanahnya berupa dataran rendah seluas 750 ha, dengan curah hujan rata-rata 

pertahun 2.000-3.000 m. 

 

Desa Trimodadi Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara memiliki 

keadaan alam yang terdiri dari dataran rendah dan sedang, keadaan tanahnya 

gembur dan berwarna hitam, sedangkan iklimnya termasuk dalam iklim sedang.  

Batas-batas wilayah geografis Desa Trimodadi Kecamatan Abung Selatan 

Kabupaten Lampung Utara adalah: 

a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Kalibalangan 

b. Sebelah selatan berbatasan dengan Way Pengubuan 

c. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Ratu Agung dan Kemalo Abung 

d. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Jagang 

 

2.  Keadaan Demografi 

 

Penduduk Desa Trimodadi Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara 

adalah 4.060 jiwa, terbagi menjadi jumlah penduduk laki-laki 2.066 jiwa dan 

penduduk perempuan 1.964 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga yaitu 1.202 

kepala keluarga. 

 

3.  Sarana dan Prasarana 

 

Sarana dan prasarana penunjang sangat diperlukan untuk menunjang dan 

pengembangan suatu wilayah.  Sarana dan prasarana yang terdapat di Desa 

Trimodadi diantaranya sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana ibadah, dan 

sarana olahraga (Tabel 9). 
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Tabel 9.  Jumlah sarana pendidikan, kesehatan, ibadah, dan olahraga di Desa  

 Trimodadi, tahun 2015 

 

Sarana Jenis Sarana Jumlah (unit) 

Pendidikan TK 

SD 

SLTP 

SLTA 

4 

2 

2 

2 

Kesehatan Posyandu 

Poskesdes 

Balai Pengobatan 

4 

2 

2 

Ibadah Masjid 

Surau/Langgar 

Gereja 

7 

8 

1 

Olahraga Lapangan Sepak Bola 

Lapangan Bulu Tangkis 

Lapangan Volley 

2 

4 

3 

Total - 43 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Utara, 2016 

 

 

Berdasarkan jumlah sarana yang tertera pada Tabel 9, dapat dilihat bahwa sarana 

umum yang terdapat di Desa Trimodadi sudah cukup memadai untuk melayani 

penduduknya.   Total sarana pendidikan yang terdapat di Desa Trimodadi adalah 

sebanyak 10 unit, sarana kesehatan sebanyak 8 unit, sarana ibadah sebanyak 16 

unit, dan sarana olahraga sebanyak 9 unit.  Sarana pendidikan yang tersedia di 

Desa Trimodadi dianggap sudah memadai karena Desa Trimodadi sudah memiliki 

sarana di setiap jenjang pendidikan.  Sarana kesehatan yang dimiliki Desa 

Trimodadi dianggap sudah memadai sehingga masyarakat tidak perlu mencari ke 

tempat lain untuk memperoleh sarana kesehatan. 
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D.  Keadaan Umum KUD Usaha Bersama 

 

1.  Sejarah Berdirinya KUD Usaha Bersama 

 

KUD Usaha Bersama didirikan pada tahun 1981 yang dipelopori oleh Sarindi 

Atmowarsito dan para anggotanya.  KUD Usaha Bersama pada mulanya timbul 

dari gagasan masyarakat desa khususnya petani yang mempunyai tujuan yang 

sama yaitu penyediaan sarana produksi bagi para petani sehingga tepatnya pada 

tanggal 28 Oktober 1979 tokoh-tokoh masyarakat bersama dengan kepala desa 

berkumpul untuk mengadakan rapat pembentukan koperasi yang dihadiri oleh 37 

orang.  Adapun hasil keputusan rapat adalah membentuk koperasi yang diberi 

nama “KUD Usaha Bersama”.  KUD Usaha Bersama didaftarkan pada kantor 

Departemen Koperasi dan PKM Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 02 April 

1981 dan memperoleh badan hukum Nomor : 381/BH/KDK.73/VI/1981 dan pada 

tanggal 25 Juli tahun 1996 diadakan penyesuaikan anggaran dasar sesuai dengan 

UU NO. 25 Tahun 1992, sehingga nomor badan Hukum menjadi : 

183/BH/PAD/KWK/VII/1996.  Saat ini wilayah kerja KUD Usaha Bersama 

terdiri dari 7 desa, yaitu Desa Trimodadi, Desa Cabang Empat, Desa Kemalo 

Abung, Desa Sinar Ogan, Desa Gilih Suka Negeri, Desa Ratu Abung, dan Desa 

Jagang (terletak pada Kecamatan Blambangan Pagar). 

 

2.  Struktur Organisasi KUD Usaha Bersama 

 

Struktur organisasi KUD Usaha Bersama terdiri dari Rapat Anggota, Pengurus, 

Badan Pengawas, Pengelola (Manajer), dan Unit Usaha Koperasi. Struktur 

organisai KUD Usaha Bersama dapat dilihat pada Gambar 4. 
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Gambar 4.  Struktur Organisasi KUD Usaha Bersama 

 

a.  Keanggotaan 

 

Anggota KUD Usaha Bersama terdiri dari anggota aktif dan pasif.  Anggota 

aktif adalah anggota yang mempunyai simpanan pokok, simpanan wajib, dan 

simpanan sukarela, serta menggunakan fasilitas pelayanan koperasi, sedangkan 

anggota pasif adalah anggota yang memiliki simpanan pokok dan simpanan 

wajib dan tidak menggunakan fasilitas pelayanan koperasi.  Keadaan 

keanggotaaan KUD Usaha Bersama per 31 Desember 2015 memiliki anggota 

penuh sebanyak 1.101 orang.  Berdasarkan Anggaran Rumah Tangga (ART) 

BADAN PENGAWAS 

Ketua  : Hartono, SE 

Anggota  : Cecep Imam Subagyo 

    H. Suhardiyanto, S.Ag 

PENGURUS 

Ketua  : H.M Mukhlis 

Sekertastis : Dody Harmoko 

Bendahara : Sugiyanti 

 

 

MANAJER 

M. Muhajiir Utomo 

UNIT USAHA LISTRIK 

Yuliasih 

UNIT USAHA WASERDA 

Mahriana 

Kliwon 

David Arianto 

Chandra Fahriyansyah 

UNIT ANGKUTAN 

Wawan Setiawan 

Anggota 

RAPAT ANGGOTA 
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KUD Usaha Bersama, yang dapat diterima menjadi anggota KUD Usaha 

Bersama adalah: 

(1) perseorangan yang mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan 

tindakan hukum. 

(2) mereka yang komit dengan nilai-nilai yang berlaku di KUD usaha Bersama 

(3) menyetujui isi AD dan ART serta ketentuan lainnya di KUD Usaha 

Bersama 

(4) membayar simpanan pokok dan wajib 

 

b.  Kepengurusan 

 

Pengurus KUD Usaha Bersama adalah anggota aktif yang ditunjuk berdasarkan 

musyawarah rapat anggota yang berfungsi mengawasi aktifitas pengelolaan.  

Susunan pengurus KUD Usaha Bersama per 31 Desember 2015 adalah sebagai 

berikut: 

Ketua  : H.M. Mukhlis 

Sekertaris : Dody Harmoko, S.Pd. I 

Bendahara : Sugiyanti 

 

Pemilihan anggota pengurus dilaksanakan dalam rapat anggota dengan 

ketentuan yaitu: 

(1) sudah terdaftar menjadi anggota aktif 

(2) sehat jasmani maupun rohani 

(3) mempunyai hak pilih dan memilih 

(4) jujur, loyal, dan berdedikasi tinggi terhadap koperasi 
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(5) mempunyai pengetahuan yang cukup tentang perkoperasian 

(6) mempunyai tanggung jawab dan semangat yang tinggi untuk memajukan 

koperasi 

(7) mempunyai pengetahuan tentang kewirausahaan dan keuangan  

(8) mampu berkomunikasi dengan baik 

 

c.  Kepengawasan 

 

Pemilihan anggota badan pengawas koperasi ditentukan oleh pengurus KUD 

Usaha Bersama, dengan ketentuan yaitu jujur dan dapat dipercaya, sehat secara 

kasmani maupun rohani, mempunyai penngetahuan tentang bagi hasil, dan 

mempunyai pengetahuan tentang koperasi. Dalam melakukan tugasnya, badan 

pengawas berwenang untuk mengoreksi kebijakan yang dibuat oleh pengurus, 

mendapat keterangan dari pengurus tentang koperasi sehari-hari, menegur atau 

meluruskan pengurus dalam pelaksanaan operasi sehari-hari apabila pelaksanaan 

tersebut dianggap telah melanggar asas koperasi, serta memberikan saran dan 

masukan demi kemajuan dan kelangsungan organisasi maupun usaha koperasi.  

Badan pengawas KUD usaha Bersama per 31 Desember 2015 adalah sebagai 

berikut: 

Ketua  : Hartono, SE 

Anggota : Cecep Imam Subagyo 

    H. Suhardiyanto, S.Ag 
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d.  Manajemen 

 

KUD Usaha Bersama pada tahun 2015 mempunyai susunan karyawan sebagai 

berikut: 

 

a. Bidang Manajemen : M. Muhajir Utomo 

b. Bidang Organisasi : Suprapto 

c. Bidang Adm dan Keuangan : Alhabidhi, Spd. I 

d. Bidang Pemasaran 

 

Sofan Sarif, SE 

e. Unit Usaha Listrik : Yuliasih 

f. Unit Usaha Waserda : Mahriana 

   

Kliwon 

   

David Arianto 

   

Candra Fahriyansyah 

g. Unit Sembako : Sarikun 

   

Anwar 

   

Sarif H 

   

Ulfi S 

   

Irfan Bima R 

h. Unit Usaha Angkutan : Wawan Setiawan 

 

3.  Unit Usaha KUD Usaha Bersama 

 

Awal pembentukan KUD Usaha Bersama, unit usaha yang tersedia di koperasi ini 

ialah unit usaha simpan pinjam dan penjualan sarana pertanian.  Berdasarkan 
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intruksi UU No. 17 tahun 2012 maka dilakukanlah penyesuaian perubahan 

angaran dasar koperasi dimana unit usaha simpan pinjam dipisahkan dari unit 

usaha lainnya dan membentuk koperasi baru yang khusus melayani kegiatan 

simpan pinjam.  Pada tahun 2012 terbentuk KSP Bina Bersama pecahan dari 

KUD Usaha Bersama yang khusus melayani anggota dalam kegiatan simpan 

pinjam, sehingga unit usaha simpan pinjam tidak lagi menjadi unit usaha yang 

dijalankan oleh KUD Usaha Bersama.  KUD Usaha Bersama saat ini memiliki 

tiga unit usaha, yaitu unit usaha kelistrikan, unit usaha waserda meliputi sarana 

pertanian, bahan bangunan, dan sembako, serta unit usaha angkutan.  
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VI.  KESIMPULAN DAN SARAN 
 

 

 

A.  Kesimpulan 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Manfaat ekonomi koperasi yang diterima oleh anggota KUD Usaha Bersama 

masih relatif rendah.  

2. Pendapatan rumah tangga anggota KUD Usaha Bersama di Desa Trimodadi 

Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara masuk dalam kategori 

rendah berdasarkan standar Pendapatan Nasional Indonesia. 

3. Kontribusi manfaat ekonomi koperasi terhadap pendapatan rumah tangga 

anggota dalam persentase kecil. 

4. Strategi yang dapat dipilih untuk pengembangan KUD Usaha Bersama di 

Desa Trimodadi Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara yaitu 

strategi pertumbuhan, antara lain: (a)  mengoptimalkan perputaran modal 

dengan memanfaatkan anggota yang merasa terbantu dengan keberadaan 

koperasi, (b)  menggunakan unit usaha yang banyak dan sesuai kebutuhan 

anggota agar anggota merasa terbantu dengan keberadaan koperasi, (c) 

mengoptimalkan perputaran modal dengan memanfaatkan teknologi yang 

lebih modern. 
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B.  Saran 

 

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka saran yang dapat diberikan adalah: 

1. Jarak rumah anggota ke koperasi yang cukup jauh membuat tidak seluruh 

anggota dapat menikmati pelayanan yang diberikan oleh koperasi dan dapat 

berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan koperasi.  Oleh karena itu, KUD 

Usaha Bersama perlu memberikan layanan yang lebih mudah dan profesional 

seperti pembukaan cabang baru di Desa lain yang masih mencakup wilayah 

kerja koperasi sehingga anggota dapat lebih mudah menakses pelayanan 

koperasi serta memudahkan anggota dalam berpartisipasi dalam kegiatan 

koperasi seperti pembayaran simpanan wajib anggota. 

2. KUD Usaha Bersama perlu terus meningkatkan pengelolaan manajemen 

koperasi untuk mengatasi setiap kendala yang dihadapi oleh koperasi sehingga 

dapat meningkatkan pelayan yang diberikan koperasi kepada anggota. 

3. Tingkat pendidikan dan keterampilan pengurus mendukung kemampuan 

pengurus koperasi dalam mengelola kegiatan yang ada di koperasi.  Oleh 

karena itu, koperasi perlu mengadakan pendidikan dan pelatihan yang 

ditujukan bagi pengurus koperasi sehingga kinerja pengurus KUD Usaha 

Bersama semakin baik dan berdampak terhadap pelayanan yang akan diterima 

oleh anggota. 
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